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1. INTRODUÇÃO
O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do projeto de Ampliação do Conjunto Comercial Continente de
Vila Real, relativo a um projeto de execução, foi remetido pela Direção-Geral das Atividades Económicas
(DGAE), na sua qualidade de Entidade Licenciadora, para a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Norte (CCDR-N), que se constitui como Autoridade de AIA (AAIA), atento ao disposto no
Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, com as alterações e redação produzidas pelos DecretoLei nº 47/2014, de 24 de março, Decreto-Lei nº 179/2015, de 27 de agosto, e Lei nº 37/2017, de 2 de
junho – Regime Jurídico de AIA (RJAIA). O documento em causa deu entrada na AAIA a 13 de junho de
2017, pelo que o procedimento foi, assim, instruído a 14 de junho de 2017.
O projeto em avaliação localiza-se no lugar da Borralha, freguesia de Vila Real, concelho de Vila Real, e o
seu proponente é a empresa Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado IMOSONAE DOIS.
Em termos de enquadramento do projeto no RJAIA, atentou-se ao exposto no Relatório Síntese, dado
tratar-se de uma alteração de um projeto existente que não foi anteriormente sujeito a AIA. Embora a
pronúncia de enquadramento não seja da Entidade Licenciadora (EL) da atividade - DGAE, é da EL da obra
– Câmara Municipal de Vila Real, pelo que esta AAIA considerou válida a decisão do proponente em
encetar o procedimento de AIA. Consta, do Relatório Síntese (RS) do EIA:
“I.1.3. Enquadramento Legal em AIA
Nos termos do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelos Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de
março e Decreto-Lei n.º179/2015, de 27 de agosto, os projetos que sejam suscetíveis de provocarem efeitos
significativos no Ambiente, devem ser sujeitos a um processo prévio de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA),
como formalidade essencial para o seu licenciamento ou autorização O projeto inicial do Conjunto Comercial do
Continente de Vila Real não foi sujeito a Avaliação de Impacte Ambiental (AIA).
Á área onde inicialmente se instalou o conjunto comercial, o proponente juntou uma nova parcela de terreno,
adquirida posteriormente, perfazendo uma área total de total de 48 396m2.
O território onde se localiza o projeto integra a Zona Especial de Proteção do Alto Douro Vinhateiro, classificado
como Património Mundial da UNESCO, tal como publicado no Aviso 15170/2010, de 30 de julho, sendo
considerada área sensível para efeitos do regime jurídico de avaliação de impacte ambiental.
O regime jurídico da Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 151- B/2013, de 31
de outubro, alterado pelo DL n.º 47/2014, de 24 de março e pelo Decreto-Lei n.º179/2015, de 27 de agosto,
define nº n.º4 do artigo 1.º que “são ainda sujeitos a AIA, nos termos do presente decreto-lei:
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(…) b) Qualquer alteração ou ampliação de projetos enquadrados nas tipologias do anexo I ou do anexo II, já
autorizados, executados ou em execução e que não tenham sido anteriormente sujeitos a AIA, quando:
(…) ii) O resultado final do projeto existente com a alteração ou a ampliação prevista atinja ou ultrapasse o limiar
fixado para a tipologia em causa e tal alteração ou ampliação seja, em si mesma, igual ou superior a 20% da
capacidade instalada ou da área de instalação do projeto existente, ou sendo inferior, seja considerado, com base
em análise caso a caso nos termos do artigo 3.º, como suscetível de provocar impacte significativo no ambiente;”.
No âmbito do Pedido de Informação Prévia do Proponente junto da Câmara Municipal de Vila Real foi informado
o requerente que a “edilidade deve indeferir o pedido que não tenha obtido decisão expressa ou tácita sobre a
AIA.”
Neste contexto, o proponente decidiu iniciar o procedimento de avaliação de Impacte Ambiental do Projeto.”,
página 2 do Relatório Síntese.
“O Projeto em análise, para o qual se pretende uma ampliação, constitui um “conjunto comercial” tal como está
definido no regime jurídico de acesso e exercício de atividades de comércio, serviços e restauração (Decreto-Lei
n.º10/2015, de 16 de janeiro), definindo-se como “o empreendimento planeado e integrado, composto por um ou
mais edifícios nos quais se encontra instalado um conjunto diversificado de estabelecimentos de comércio a retalho
e ou de prestação de serviços, sejam ou não propriedade ou explorados pela mesma entidade, que preencha
cumulativamente os seguintes requisitos…”. (página 8). Ainda nesta mesma página, é indicado que “…aumento
de 4717 m2 da área de construção e 4046 m2 de área bruta locável, correspondendo a um acréscimo de cerca
de 45% deste parâmetro…”.
Conforme se extrai do descrito, o projeto também se enquadra no RJAIA uma vez que se trata da
ampliação de um projeto localizado na Zona Especial de Proteção do Alto Douro Vinhateiro – ZEP-ADV,
classificado como Património Mundial da UNESCO, tal como publicado no Aviso nº 15170/2010, de 30
de julho, sendo considerada área sensível para efeitos do regime Jurídico de Avaliação de Impacte
Ambiental.
Independentemente da clarificação que o EIA apresenta quanto ao enquadramento do projeto, trata-se
de i) uma tipologia elencada no Anexo II do RJAIA, ii) o projeto inicial não foi sujeito a procedimento de
AIA, iii) à área onde inicialmente se instalou o conjunto comercial, o proponente juntou uma nova parcela
de terreno, adquirida posteriormente, perfazendo atualmente uma área total de total de 48 396m², iv) o
aumento com a ampliação corresponde a 45%, e v) o projeto encontra-se em área sensível do ponto de
vista do Património – ZEP-ADV, pelo que não remanesceram dúvidas quanto à sua sujeição a
procedimento de AIA previamente a qualquer ato de licenciamento ou autorização.
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A CCDR-N, enquanto Autoridade de AIA, e de acordo com o disposto no ponto 2 do artigo 9.º do RJAIA,
nomeou a respetiva Comissão de Avaliação (CA), constituída pelas seguintes entidades:
– CCDR-N, que preside à CA e nomeou igualmente Técnicos especialistas em avaliação ambiental, em
termos de Paisagem, Socio-economia, Ordenamento do Território, Uso do Solo, e Afetação do ADV,
Qualidade do Ar, Ruído e Resíduos, ao abrigo das alíneas a) e i);
– Agência Portuguesa do Ambiente/Administração da Região Hidrográfica do Norte (APA/ARH-N),
nos termos da alínea b) (avaliação do descritor “Recursos Hídricos”);
– Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN), de acordo com o disposto na alínea d) (avaliação
do descritor “Património”);
– DGAE, ao abrigo da alínea h), na qualidade de Entidade Licenciadora.
A Agência Portuguesa do Ambiente está representada na CA pelo Sr. Eng. António Afonso (APA/ARHN) e a DRC-N pelos Sra. Arqt. Carla Ribatua Guedes e o Dr. Orlando Sousa.
A CCDR-Norte está representada na CA, para além da Sra. Arqt. Pais. Alexandra Duborjal Cabral (que
coordena o procedimento de AIA e é responsável pela avaliação do descritor Paisagem), Eng. Andreia
Cabral (responsável pela Consulta Pública e pela avaliação do RNT), Dra. Maria João Barata (descritores
Geologia e Geomorfologia), Eng. Maria Ana Fonseca (descritor Socio-economia), Eng. Carla Pereira
(descritores Solos e Uso do Solo, Ordenamento do Território e Afetação da ZEP do ADV-PM), Eng. Luís
Santos (descritor Resíduos), Dr. António Santos (descritor Qualidade do Ar), e Eng. Miguel Catarino
(descritor Ruído).
Tendo em conta a data de entrada do documento na AAIA, 13 de junho de 2017, o procedimento de AIA
foi instruído a 14 de junho de 2017, pelo que a declaração de conformidade do EIA teria de ocorrer até
ao dia 3 de agosto de 2017, atento ao início da contagem do prazo de conformidade ocorrer 6 dias úteis
após a data de instrução do procedimento, face ao disposto no ponto 5 do artigo 14º do novo RJAIA, e
os prazos intercalares previstos nos pontos 3 e 4 do mesmo artigo.
Contudo, e considerando o disposto no ponto 6 do artigo 14º do Decreto-Lei nº 151-B/2013, de 31 de
outubro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 47/2014, de 24 de março, Decreto-Lei nº
179/2015, de 27 de agosto, e Lei nº 37/2017, de 2 junho, o proponente foi convidado a apresentar o seu
projeto e respetivo EIA à CA nas instalações das CCDRN, a 11 de julho de 2017 tendo, no mesmo dia,
sido solicitados elementos adicionais para efeitos de conformidade, conforme previsto no ponto 7 do
artigo 14º.
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O documento de solicitação de elementos adicionais foi rececionado pelo proponente a 17 de julho de
2017, pelo que decorreram 23 dias úteis do prazo do procedimento de AIA.
O prazo atribuído pela AAIA para entrega dos elementos adicionais foi o dia 12 de setembro de 2017,
tendo o mesmo sido cumprido junto da AAIA, e tendo tal documentação sido rececionada nesse mesmo
dia.
Por tal, a data limite para avaliação de conformidade passou para o dia 29 de setembro de 2017, e a data
de conclusão do procedimento para o dia 2 de janeiro de 2018.
Em fase de avaliação da conformidade do EIA foram apresentados elementos adicionais, que deram
resposta ao solicitado.
Conjugada a informação, concluiu-se que o Estudo estava corretamente organizado no que respeita ao
exercício da Avaliação de Impacte Ambiental, e que estava de acordo com as disposições legais em vigor
nesta área. A informação, complementada com os elementos adicionais solicitados, preencheu
genericamente os requisitos do índice de matérias a analisar e que constam do Anexo V do RJAIA.
Neste pressuposto, a Autoridade de AIA declarou, a 29 de setembro de 2017, a conformidade do EIA,
cuja cópia se encontra em anexo, prosseguindo o procedimento de AIA a sua tramitação nos moldes
previstos na legislação.
A CA efetuou uma visita ao local do projeto no dia 26 de outubro de 2017, tendo sido acompanhada por
representantes do proponente.
Ao abrigo do ponto 10 do artigo 14.º do RJAIA, foram solicitados pareceres à Câmara Municipal de Vila
Real, à Comissão Nacional da UNESCO, ao Ministério da Defesa Nacional e à Infraestruturas de Portugal,
SA, tendo as pronúncias das entidades que responderam, cujas cópias constam em anexo ao presente
Parecer, sido consideradas no âmbito desta avaliação.
A Consulta do Público decorreu durante 20 dias úteis, entre os dias 10 de outubro de 2017 e 7 de
novembro de 2017. Durante o período de Consulta Pública não foi rececionada qualquer sugestão,
reclamação e/ou solicitação de esclarecimentos relativamente ao projeto em apreço.
A taxa devida pelo procedimento de AIA, conforme disposto no artigo 49.º do RJAIA, nos moldes da
alínea n) do n.º 3 do artigo 8.º do diploma, e conforme estabelecido pela Portaria n.º 368/2015, de 19 de
outubro, foi liquidada em tempo útil.
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2. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO
O conjunto comercial (CC) objeto de ampliação é constituído pelo hipermercado Continente e 12 lojas
de menores dimensões de bens e serviços diversos, distribuídas num único piso, com abertura para uma
única galeria central.
De acordo com o mencionado no EIA, o objetivo principal da execução deste projeto é o aumento da
área de vendas do conjunto comercial, através da implantação de 4 novas lojas, implicando um incremento
da área de construção de 4 717m², e 4 046m² de área bruta locável. A zona de ampliação da galeria terá
uma aparência semelhante à existente, apresentando um piso acima da cota de soleira com uma cércea
de 8,4m, implantado à mesma cota do volume atual do hipermercado, onde as lojas irão surgir como
prolongamento das existentes.
O Estudo refere que o projeto funcionará como pólo dinamizador das atividades retalhistas,
proporcionando uma extensão da área comercial de qualidade e com grande projeção. A ampliação
enquadra-se na política de expansão do Grupo SONAE, potenciando os recursos existentes através da
diversificação e reforço dos produtos e serviços disponibilizados aos clientes.
O local é servido diretamente pela Av. do Regimento de Infantaria 13 (antiga EN2), a partir da qual se faz
o acesso ao parque de estacionamento, e pela qual é escoado o tráfego proveniente do Conjunto
Comercial.

Localização da área de intervenção; Fonte: EIA
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Conforme já mencionado, o projeto inicial do Conjunto Comercial do Continente de Vila Real não foi
sujeito a Avaliação de Impacte Ambiental (AIA). À área onde inicialmente se instalou o conjunto comercial,
o proponente juntou uma nova parcela de terreno, adquirida posteriormente, perfazendo uma área total
de total de 48 396m².
O Estudo refere que, para se poder proceder a esta ampliação (tanto do edifício como do parque de
estacionamento), serão demolidas pequenas construções sem interesse relevante, e efetuadas alterações
nas vias interiores de entrada e de saída do conjunto comercial. Estas alterações traduzem-se na rampa
atual de saída que será revista, concentrando o acesso ao empreendimento e a um pequeno núcleo
habitacional localizado a sul do complexo comercial. A entrada atual, que se realiza por uma rampa com
um desenvolvimento significativo, será eliminada. As entradas e saídas serão deslocadas para norte e
terminarão na avenida através de um entroncamento simples que se desenvolve para o interior. Para além
disso, serão criados mais 150 lugares de estacionamento, 4 dos quais destinados a pessoas com mobilidade
reduzida.
A reformulação do sistema de acessibilidades e o prolongamento/reforço das redes de infraestruturas já
existentes, de modo a servir a área ampliada, foram considerados no EIA como projetos complementares,
não tendo, no entanto, sido apresentados nenhum dos projetos das especialidades, à exceção do de
arquitetura.
Foi mencionado, no Aditamento ao EIA, que a reformulação das acessibilidades da envolvente se encontra
em fase prévia de estudo pela Câmara Municipal, não estando ainda concluído o referido estudo. Esta
intervenção, a levar a cabo pela Câmara Municipal, está incluída no Plano Estratégico de Desenvolvimento
Urbano da Cidade de Vila Real, já aprovado.
Apesar de ser uma empreitada distinta e independente, o Projeto da ampliação do CC considerou-a de
forma a promover as desejáveis articulações, nomeadamente no que às acessibilidades diz respeito.
Este projeto de reperfilamento tem como principal objetivo a promoção da mobilidade sustentável na
cidade, melhorando as condições de circulação pedonal, por aumento de largura dos passeios e colocação
de iluminação e arborização adequadas. Englobará um conjunto de ações que, previsivelmente, serão
executadas de forma faseada: primeiro num dos sentidos de tráfego e depois no outro, sendo expectável
que apenas se limitem as vias em cada sentido, não havendo interrupção total do tráfego.
Em relação à localização do estaleiro foi mencionado, no Aditamento ao EIA, que a construção da
ampliação decorrerá com o Conjunto Comercial (CC) em funcionamento, sendo expectável que o
estaleiro seja implantado na área do terreno que não estará afeta à ampliação nem interfira com o
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funcionamento normal do CC, sendo previsível que o mesmo se situe dentro do terreno do proponente,
identificada no cartograma seguinte como área sobrante.

Local previsível para a instalação do estaleiro de obra; Fonte: Aditamento ao EIA

Foi dito que esta localização será aferida posteriormente com o empreiteiro geral, e tem a vantagem de
ser contígua à área de intervenção, minimizando as deslocações de veículos e equipamentos, o que diminui
a perturbação das populações envolventes.
Por último, em relação ao depósito de terras sobrantes, foi referido, no Aditamento ao EIA – e atendendo
a que numa primeira estimativa se calculou cerca de 60 000m³ de terras a levar a vazadouro –, que ainda
não existe a indicação da localização das áreas a utilizar como depósito das terras sobrantes. No entanto,
mencionou-se que caso a opção sejam os aterros de inertes, o percurso a utilizar pelo transporte de
terras será sempre para norte até à ligação ao IP4, podendo ser utilizada essa via para aceder aos locais
ou, em alternativa, ser utilizada a A24. Nesta situação, os impactes que se poderão verificar com mais
significado são a perturbação do tráfego nas vias envolventes e que servem a obra e perturbação das
populações residentes nas habitações mais próximas, nomeadamente as localizadas a norte do projeto,
por degradação do ambiente sonoro e qualidade do ar.

3. APRECIAÇÃO AMBIENTAL DO PROJETO
A CA entende que, com base no EIA, nos elementos adicionais, nos pareceres recebidos, nos resultados
da Consulta Pública e, tendo ainda em conta a visita de reconhecimento ao local de implantação, foi reunida
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a informação necessária para a compreensão e avaliação do Projeto.
No seguimento do descrito no capítulo anterior, e atendendo às características e enquadramento do
Projeto, destacam-se seguidamente os principais aspetos relativos aos descritores tidos como
fundamentais.

3.1. Recursos Hídricos
Caracterização da situação de referência
Recursos Hídricos Superficiais
Ao nível dos recursos hídricos superficiais a área em estudo insere-se na Região Hidrográfica do Douro
– RH3, mais precisamente na bacia hidrográfica do Rio Corgo, que é também a linha de água na envolvente
imediata, a cerca de 170 metros.
Na envolvente da área em estudo encontram-se cartografadas várias linhas de água sendo que, em geral,
representam, em termos regionais, linhas de água de ordem inferior que fluem em direção ao Rio Corgo,
que por sua vez flui em direção ao Rio Douro.
Na região mais próxima da área em estudo, o estado químico da massa de água tem classificação de “bom”.

Recursos Hídricos Subterrâneos
Em termos hidrogeológicos, a área em estudo localiza-se na unidade Hidrogeológica do Maciço Antigo
Indiferenciado.
A recarga dos aquíferos faz-se por infiltração direta da precipitação e através de influências dos cursos de
água superficiais, sendo a produtividade muito baixa.
As situações de risco ambiental que existem atualmente, diretamente relacionadas com a existência de
potenciais focos poluentes, naturais e/ou antropomórficos, na envolvente imediata da área de estudo,
resumem-se, em parte, à presença de agregados populacionais e à, pontual, atividade agrícola.
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Na área em estudo existem dois pontos de captação de água – um furo e uma mina. Na envolvente estão
ainda inventariados várias outras captações subterrâneas, sendo na sua maioria poços e furos. Algumas
destas captações foram alvo de uma monitorização in situ, tendo-se verificado que os valores obtidos
podem ser considerados normais para águas suportadas por aquíferos instalados num substrato granítico,
como o que se apresenta na área em estudo.

Identificação e avaliação de impactes ambientais
Os impactes sobre os recursos hídricos foram analisados face à possível afetação da rede de drenagem
superficial e da rede de fluxos hídricos subterrâneos, nomeadamente em termos de quantidade e qualidade
da água, sendo na generalidade considerados impactes ambientais negativos pouco significativos.

Recursos Hídricos Superficiais
Durante a fase de construção, os principais impactes sobre os recursos hídricos resultam essencialmente
das operações de movimentação de terras e remoção da vegetação, que poderão potenciar casos
esporádicos de arrastamento, transporte e deposição de partículas sólidas em suspensão. Outro dos
impactes nesta fase resulta da movimentação de máquinas e equipamento, que poderão originar situações
pontuais e acidentais de derrames de hidrocarbonetos e derivados, que poderão provocar uma
contaminação dos recursos hídricos superficiais. Considera-se que estes impactes são negativos, de
magnitude reduzida e pouco significativos.
Na fase de exploração os principais impactes sobre os recursos hídricos superficiais resultam
essencialmente da circulação de veículos de transporte de mercadorias e do manuseamento de produtos
químicos e resíduos, cujo derrame acidental poderá provocar uma contaminação dos recursos hídricos
superficiais. Também nesta situação, considera-se que os impactes são negativos, de magnitude reduzida
e pouco significativos.
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Recursos Hídricos Subterrâneos
Na fase de construção, o principal impacte nos recursos hídricos subterrâneos resulta essencialmente da
movimentação de máquinas e equipamento, que poderão originar situações pontuais e acidentais de
derrames de hidrocarbonetos e derivados.
Na fase de exploração, os principais impactes resultam do manuseamento de produtos químicos e
resíduos e da extração de água subterrânea.
Em ambas as fases, considera-se que os impactes são negativos, de magnitude reduzida e pouco
significativos.
De referir que a área do estabelecimento em causa é servida por rede pública de saneamento, não estando
previstas descargas de águas residuais de natureza doméstica ou industrial nos recursos hídricos ou no
solo.

Medidas de Minimização
O estudo prevê que o projeto de execução contenha, para as diferentes fases do projeto, um conjunto
de medidas de minimização dos impactes ambientais ao nível dos recursos hídricos superficiais e
subterrâneos.
Estas medidas visam minimizar os impactes quantitativos e qualitativos, que foram identificados para o
descritor Recursos Hídricos.
Das medidas elencadas no Relatório Síntese do EIA, destacam-se as seguintes, que devem ser consideradas
na fase de projeto:
Fase de construção
- Prever zonas que facilitem a recarga dos aquíferos e sempre que possível a reposição do solo original,
mesmo que numa outra localização, permitindo assim aumentar as áreas de infiltração;
- Criação de uma zona impermeabilizada para armazenamento de produtos químicos e/ou óleos e
combustíveis e resíduos.
- Apresentar a solução prevista para o encaminhamento das águas residuais do tipo doméstico e/ou
industrial;
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Fase de exploração
- Criação de uma zona impermeabilizada para armazenamento de produtos químicos e/ou óleos e
combustíveis e resíduos.

Monitorização
Face aos impactes identificados, o estudo propõe que seja implementado um plano de monitorização para
os recursos hídricos subterrâneos, durante as fases de construção e exploração, com o qual se concorda.
Este plano consiste na monitorização qualitativa de duas captações subterrâneas, uma dentro da área em
estudo, correspondente ao furo existente, e outra fora da área em estudo, num furo existente a sudeste
identificado com o número “4”.
Na fase de construção, as campanhas devem ser semestrais, a realizar aproximadamente em meados dos
meses de março e setembro, mantendo-se assim na fase de exploração, durante os 2 primeiros anos,
altura em que será avaliada a necessidade de continuidade deste plano de monitorização.

Conclusão
De modo geral, os impactes sobre os recursos hídricos ocorrem essencialmente na fase de construção e
com menor expressão durante a fase de exploração. Em ambos os casos são considerados impactes
negativos, de magnitude reduzida e pouco significativos, se adotadas as medidas de minimização previstas
e que devem ser consideradas no projeto de execução.
Neste sentido, considera-se que apesar de o projeto poder induzir impactes negativos sobre os recursos
hídricos, os mesmos são passíveis de serem minimizados, pelo que se propõe a emissão de parecer
favorável, condicionado ao cumprimento das medidas de minimização previstas neste parecer setorial.
Para efeitos de aplicação do Índice de Avaliação Ponderada, considera-se que o fator ambiental “Recursos
Hídricos” assume um carácter “Não Relevante”, apresentando-se seguidamente a avaliação da significância
dos impactes:
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Fator Ambiental:
Recursos Hídricos
1) Foram identificados impactes negativos?
Sim
2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis:
2.1) Muito significativos?
2.2) Significativos?
2.3) Pouco significativos?
X
2.4) Sem significado
3) Foram identificados impactes positivos?
Não
4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis:
4.1) Muito significativos?
4.2) Significativos?
4.3) Pouco significativos?
4.4) Sem significado
X

3.2. Património Cultural
Caracterização da situação de referência
Conforme já anteriormente mencionado, a área de intervenção é abrangida pela Zona Especial de
Proteção do Alto Douro Vinhateiro, estabelecida pelo Aviso N.º15170/2010, de 30 de julho, inserindo-se
em “Áreas Consolidadas com dominância de Habitação Unifamiliar Tipo HU2” e “Áreas de Comércio e Serviços”,
de acordo com o PDM de Vila Real (Aviso N.º7317/2011, de 22 de março).
Do ponto de vista patrimonial, trata-se de uma área pouco sensível, não se verificando a existência de
bens patrimoniais classificados, em vias de classificação ou inventariados na área afetada pelo presente
projeto, nem na sua envolvente próxima, tal como referido no Aditamento ao EIA, cuja metodologia de
caracterização se afigura adequada à caracterização da situação de referência.
No que respeita ao projeto em apreciação, tendo em conta a situação existente, considera-se que a
proposta de intervenção poderá vir a melhorar o enquadramento atual da área em causa.

Identificação e avaliação de impactes ambientais
Do ponto de vista patrimonial, considera-se que a implementação do projeto, nas suas diferentes fases,
não acarreta qualquer impacte negativo sobre o Bem.
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Medidas de Minimização
Tendo em conta que não se identificam impactes negativos com a implementação do Projeto, não se
propõem quaisquer medidas de minimização, potenciação ou compensação.

Conclusão
Não se verificando impactes negativos com a implementação deste Projeto, o parecer sectorial final deste
descritor é favorável.
Para efeitos de aplicação do Índice de Avaliação Ponderada, considera-se que o fator ambiental
“Património Cultural” assume um carácter “Não Relevante”, apresentando-se seguidamente a avaliação
da significância dos impactes:

Fator Ambiental:
Património Cultural
1) Foram identificados impactes negativos?
Não
2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis:
2.1) Muito significativos?
2.2) Significativos?
2.3) Pouco significativos?
2.4) Sem significado
X
3) Foram identificados impactes positivos?
Sim
4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis:
4.1) Muito significativos?
4.2) Significativos?
4.3) Pouco significativos?
X
4.4) Sem significado

3.3. Afetação do ADV
Caracterização da situação de referência
Em virtude da inserção do projeto na ZEP-ADV, classificado como Património Mundial, na categoria de
Paisagem Cultural, Evolutiva e Viva, pela UNESCO, foi solicitado, em sede de pedido de elementos
adicionais, que fosse elaborado um Estudo de Impacte Patrimonial (Heritage Impact Assessment – HIA), de
acordo com o Guia lançado pelo ICOMOS (Conselho Internacional dos Monumentos e Sítios).
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O estudo pretende avaliar a interferência do projeto com o Valor Universal Excecional (VUE) inerente
ao Bem inscrito na Lista do Património Mundial da UNESCO, e as suas repercussões, nomeadamente ao
nível do impacte visual e outros atributos que contribuíram para a classificação.
Foi realizada a caraterização da situação de referência do projeto de ampliação do CC, tendo sido
mencionado que a área de intervenção e a envolvente próxima correspondem a um espaço urbano da
cidade, onde as áreas agrícolas existentes são residuais e se encontram pouco exploradas e/ou
abandonadas. A sudoeste da área de estudo encontram-se alguns campos agrícolas abandonados ou com
pequenas hortas, onde se pode constatar a existência de vinha na bordadura.
Assinala-se, ainda, a sul, uma área agrícola integrante de uma quinta aí existente, onde se cultivam
essencialmente frutícolas e olival, e onde são visíveis esteios de vinha, embora as videiras ainda existentes
sejam poucas. Junto à Casa da Timpeira, a sul da área e limitada pela antiga EN15, refira-se igualmente
uma pequena área de vinha.
Para esta análise, considerou-se como envolvente próxima a área delimitada pelas vias principais: antiga
EN2, antiga EN15, IP4 e Rua Professor João Gaspar, que forma o limite nordeste entre o IP4 e a antiga
EN15.
Baseada na proposta de Declaração do VUE, foram apresentados os elementos existentes na área de
estudo, que se assumem como atributos naturais e culturais expressivos e reveladores do seu carácter de
qualidade, e que conduziram ao seu reconhecimento como Património Mundial.

Atributos Naturais e Culturais do ADV
Atendendo a que a área de estudo se insere em Solo Urbano e numa área já artificializada, não se verificou
a existência de qualquer afetação de atributos naturais do ADV, designadamente: Matos e Matas; Galerias
Ripícolas; Geossítios; Rio Douro e Cumeadas Relevantes.
Em relação aos atributos culturais, também não se constatou qualquer interferência com: Vinha com
sistema de armação do terreno em socalcos; Mortórios; Amendoais; Laranjais; Património imóvel
classificado ou em vias de classificação; Povoações; Locais de culto; Miradouros e Vias Panorâmicas.
No que diz respeito às pequenas áreas residuais de vinha com outros sistemas existentes na envolvente
da área de intervenção, constata-se que o projeto não implicará afetação física das mesmas.
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A área de intervenção e a sua envolvente constituíram outrora terrenos de quintas agrícolas existentes
na região, sendo ainda visíveis alguns resquícios dessas propriedades, como é o caso da Casa da Timpeira,
pertencente à antiga Quinta dos Azevedos, a sul da área de intervenção, e a Casa Agrícola da Levada,
situada a nordeste da área de intervenção. Estas propriedades foram sendo assimiladas pela expansão
urbana da cidade, sendo exemplo a implantação do Bairro da Cooperativa do Professor e o
empreendimento que agora se pretende expandir, não possuindo de momento esse carácter de produção.

Fotografia de parte antiga Quinta dos Azevedos, situada a sul da área de intervenção

Relativamente aos Olivais, verifica-se que surgem oliveiras na envolvente próxima da área de intervenção,
mas de forma pontual e em bordadura, junto dos muros em pedra posta, e não apresentando o caráter
expressivo que apresentam no ADV, até porque se trata de uma área predominantemente urbana. No
entanto, a implementação do projeto não implicará qualquer afetação física das oliveiras, nem do muro.

Fotografia das oliveiras em bordadura e do muro, situados a sul da área de intervenção
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Identificação e avaliação de impactes ambientais
A avaliação de impactes apresentada consistiu na quantificação da afetação física dos atributos culturais e
naturais que conferem o Valor Universal Excecional (VUE) ao ADV, afetados pela implementação do
projeto, que foi sintetizada nos seguintes quadros:

Fonte: Aditamento ao EIA

Constata-se assim, que não existe qualquer afetação física pela implementação do Projeto proposto sobre
os atributos culturais e naturais específicos do ADV, pelo que os impactes foram considerados nulos.
Em relação ao impacte visual, este é reduzido, atendendo à topografia de implantação do conjunto
comercial, num terreno com pouca modelação, bem como a existência de alguns alinhamentos arbóreos
e muros de propriedade na envolvente, que desempenham o papel de barreira (como as sebes das áreas
agrícolas) e ainda o facto do edifício se desenvolver preferencialmente na horizontal e a uma cota mais
baixa.

Medidas de minimização
Não foram propostas, para as fases de construção e de exploração, quaisquer medidas específicas, tendo
sido referido que, embora a área de estudo se situe na Zona Especial de Proteção, está dentro de espaço
urbano de expansão e consolidação da cidade de Vila Real, bastante distante dos limites do ADV, e a
execução do projeto não afetará de nenhuma forma os atributos naturais e culturais que conferem VUE
ao ADV, não sendo, por isso, necessário avançar com outras medidas de minimização para além das
elencadas no EIA para a minimização dos impactes identificados no ambiente sonoro e Socioeconomia.
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Conclusão
Considerando que:
- O projeto em avaliação consiste na ampliação do conjunto comercial (CC) existente, que será realizada
dentro do limite do terreno, propriedade do proponente;
- Os impactes identificados dizem respeito apenas à alteração visual resultante da ampliação, e a um
possível incremento do nível de ruído, face ao aumento da capacidade do espaço comercial, não existindo
qualquer afetação física dos atributos naturais e culturais que conferem VUE ao ADV;
- As zonas de estaleiro e de depósito temporário de materiais encontram-se encaixadas na área do
empreendimento, sendo a sua visibilidade mínima,
propõe-se a emissão de parecer favorável, condicionado ao cumprimento das medidas de minimização de
mencionadas no EIA, e à observância dos seguintes requisitos:
- Contenção, ao mínimo indispensável, das áreas previstas para as estruturas temporárias de obra,
nomeadamente, os estaleiros e apoios, e adoção de medidas de forma a minimizar o impacte visual a partir
das vias de circulação envolventes;
- Elaboração de um projeto de Integração Paisagística, salvaguardando os usos ou objetivos previstos nos
Instrumentos de Gestão Territorial e as condicionantes presentes nesta área.
Para efeitos de aplicação do Índice de Avaliação Ponderada, considera-se que o fator ambiental “ADV”
assume um carácter “Não Relevante”, apresentando-se seguidamente a avaliação da significância dos
impactes:

Fator Ambiental:
Afetação da ZEP-ADV
1) Foram identificados impactes negativos?
Não
2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis:
2.1) Muito significativos?
2.2) Significativos?
2.3) Pouco significativos?
2.4) Sem significado
X
3) Foram identificados impactes positivos?
Não
4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis:
4.1) Muito significativos?
4.2) Significativos?
4.3) Pouco significativos?
4.4) Sem significado
X
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3.4. Solos e Uso do Solo
Caracterização da situação de referência
Solos
De acordo com o constante no EIA, a caracterização da situação de referência da área de intervenção
teve por base a Carta de Solos do Nordeste Transmontano, complementada com visitas ao terreno. Foi
referido que apenas uma parte da parcela ainda possui solo sem ocupação urbana, sendo que o restante
já está impermeabilizado com o conjunto comercial existente, estacionamento e acessos. A área não
impermeabilizada foi alvo de ações de terraplanagem, pelo que a estrutura do solo existente se encontra
bastante alterada.
Os solos ocorrentes na área do Projeto, ainda não ocupados, são essencialmente “Antrossolos áricos
terrácicos dístricos” de granitos e rochas afins (Tatdg), que se caracterizam como solos em que a ação
antrópica teve uma influência determinante nas suas características através de mobilização profunda com
desagregação da rocha e mistura de camadas, por vezes com movimentação de terras. Apresentam
bastante pedregosidade à superfície e no interior do perfil. No caso em apreço, trata-se da subunidade
antrossolos áricos terrácicos, que se encontram em áreas de relevo acentuado, sobretudo nos vales do
Douro e dos seus afluentes principais.
A área de intervenção não possui nenhuma cultura, estando revestida por vegetação rasteira, sendo
visíveis apenas parcelas com vinhas e olival nas áreas agrícolas a sul do conjunto comercial.

Ocupação do Solo
No EIA é mencionado que o terreno possui uma área total de 48 396m², está delimitado por muros, e foi
alvo de terraplanagem há alguns anos atrás, alterando assim a sua configuração original. A zona a ampliar,
propriedade do proponente, desenvolve-se sobre uma área de estacionamento e uma zona com vegetação
rasteira residual.
A área do Projeto confronta, a nascente, com um bairro habitacional e uma parcela ocupada com
vegetação rasteira, a sul e nascente predomina a ocupação agrícola, a poente a Av. do Regimento de
Infantaria 13 e a norte com um pequeno núcleo residencial com 3 habitações e vias de acesso ao IP4.
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A poente da Av. do Regimento de Infantaria 13 localiza-se o Quartel do Regimento de Infantaria 13, cuja
servidão obrigou ao rebaixamento da cota de implantação do conjunto comercial atual, cota que será
também respeitada pela ampliação proposta.
Trata-se de uma área de grande influência antrópica, que integra o perímetro da cidade de Vila Real,
predominando por isso a ocupação urbana. Destaca-se, a nascente do conjunto comercial, a estrutura de
um bairro residencial conhecido como “Cooperativa dos Professores”.

Vista a nascente (“Cooperativa dos Professores”)

Na continuidade do bairro e até à antiga EN15 desenvolve-se o núcleo antigo da Timpeira, zona igualmente
residencial, com predomínio de habitações unifamiliares, excetuando-se apenas dois edifícios de habitação
coletiva à face da antiga EN15.
A sul encontra-se o espaço agrícola com o que resta das quintas que outrora dominavam o lugar. A área
agrícola está ocupada maioritariamente com olival, algumas fruteiras, e pequenas hortas e vinha na
envolvente às habitações. As bordaduras dos campos possuem espécies arbóreas como pinheiros, plátanos
e algumas fruteiras.

Vista a Sul (área agrícola – olival e frutícolas)
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A norte, entre o espaço com ocupação urbana e o canal viário do IP4, encontra-se uma área de incultos
revestida por vegetação rasteira e pontuada nos seus limites, por uma ou outra árvore. No limite nordeste
do bairro existe uma pequena área de utilização coletiva, dominada por pinheiros, e equipada com um
espaço de merendas e um percurso pedonal.

Vista para norte (ocupação urbana e vegetação rasteira pontuada com árvores)

No Aditamento ao EIA foi apresentada informação complementar contendo a Carta de Ocupação de Solo
da área do Projeto, elaborado com base na COS2010, nível 5 de detalhe, produzida pela Direção-Geral
do Território, tendo sido utilizada a respetiva nomenclatura.

Ocupação do solo na área do Projeto com base na COS2010; Fonte: Aditamento ao EIA
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Com base nesta Carta, foi apresentando o quadro que abaixo se expõe, contendo a ocupação do solo na
área de projeto, por área e percentagem:

Ocupação do solo dentro da área de intervenção de acordo com a COS2010, Nível 5, Fonte: Aditamento ao EIA

Verifica-se que a área de intervenção corresponde na totalidade a territórios artificializados, destacandose o Comércio, com cerca de 55,5%, seguindo-se as Áreas abandonadas em territórios artificializados,
com 42,8%. Os usos restantes correspondem a equipamentos públicos e privados, e tecido urbano.

Identificação e avaliação de impactes ambientais
Foram identificados, avaliados e classificados os impactes expectáveis, para as fases de construção e de
funcionamento, decorrentes da implementação deste projeto.
Foi mencionado que as principais atividades potencialmente geradoras de impactes ambientais negativos
ocorrem essencialmente na fase construção, e prendem-se com a destruição do solo vegetal/alteração da
ocupação, perda de capacidade de uso e ainda pela indução de processos erosivos, na fase de exploração,
devido principalmente ao tráfego gerado.
Por não haver nenhuma expectativa relativa à desativação do Projeto, situação comum neste tipo de
empreendimentos, em que a evolução depende essencialmente da evolução dos mercados/economia, não
foi considerada esta fase, tanto ao nível da identificação como da avaliação de impactes, por se considerar
que o grau de incerteza associado é demasiado elevado.

Fase de construção
A instalação do estaleiro e a movimentação de pessoas e equipamentos no início da construção originará
a compactação dos terrenos, principalmente nos locais onde serão implantadas as infraestruturas,
originando a degradação do solo por alteração das suas características físicas. Apesar de negativo e direto,
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o impacte resultante da instalação do estaleiro sobre o uso do solo foi considerado de reduzida magnitude
e pouco significativo, dado ser limitado no espaço.
Em relação aos impactes expectáveis pela instalação do estaleiro, considerou-se que o impacte de perda
de capacidade de uso do solo como negativo, direto, de reduzida magnitude (possuindo apenas aptidão
para usos produtivos do tipo florestal), e insignificante, por afetar uma área de reduzida expressão, e ser
temporário.
A escavação e movimentação de terras afetarão cerca de 60 000m³ de solos, que ficarão assim expostos
aos agentes erosivos, nomeadamente, água e vento, originando o seu potencial arrastamento,
deslizamento de terras, compactação por movimentação da maquinaria pesada, alteração do perfil e
degradação física, o que consequentemente condiciona o valor pedológico e reduz o seu potencial de uso.
Este impacte foi considerado como negativo, direto, de média magnitude e pouco significativo, pois terá
uma incidência local, e os solos em questão já foram alvo de alteração anterior, não possuindo o perfil
original.
Relativamente ao impacte de perda de capacidade de uso, foi considerado como negativo, direto, de
reduzida magnitude (dada a aptidão agrícola marginal e diminuta extensão da área para uso florestal), e
pouco significativo.
Durante o desenvolvimento das atividades de construção do Projeto, incluindo as atividades desenvolvidas
no estaleiro, podem ocorrer derrames acidentais de substâncias contaminantes, agravados caso não sejam
respeitadas as boas práticas ambientais em obra. Um possível derrame de óleos, lubrificantes ou outras
substâncias contaminantes corresponderá a um impacte negativo, direto, com média magnitude (não
sendo de esperar que a contaminação se disperse para além do local onde se verificou o incidente)
consideraram-se pouco significativo, desde que sejam adotadas medidas de proteção do solo em obra.

Fase de Exploração
Na fase de exploração, foram considerados impactes pela presença física dos edifícios e infraestruturas a
construir, ao nível da alteração da capacidade de uso do solo, e da exposição aos agentes erosivos e foram
classificados como negativos, diretos, de magnitude moderada e pouco significativos.
Em relação aos possíveis impactes decorrentes da circulação de pessoas e de veículos e atividades
logísticas desenvolvidas, os impactes foram classificados como negativos, diretos, de magnitude moderada
e pouco significativos.
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Em relação aos impactes cumulativos, foram considerados os impactes decorrentes das infraestruturas e
atividades existentes e previstas a considerar na envolvente, designadamente, as vias envolventes à área
de intervenção, e a intervenção na Av. do Regimento de Infantaria 13, prevista no Plano Estratégico de
Desenvolvimento Urbano de Vila Real, que deverá ser desenvolvida a curto/médio prazo (até 3 anos), não
tendo sido identificados impactes cumulativos com o Solo e o Uso do Solo.

Medidas de minimização
Foram propostas um conjunto de medidas de minimização de carácter geral e específico, para as fases de
construção e de exploração que nos parecem adequadas, designadamente:
- Na zona do estaleiro deverá ser prevista uma área impermeável para instalação e manipulação de
combustíveis, óleos ou outras substâncias químicas;
- Deverão existir, nas frentes de obra e estaleiro materiais absorventes para utilização em caso de
derrames acidentais de substâncias poluentes;
- A desmatação e decapagem do solo devem, caso seja possível, ser executadas de forma faseada,
limitando-se às áreas estritamente necessárias para execução da obra, minimizando assim exposição dos
solos aos agentes erosivos;
- Previamente ao início de cada fase de trabalhos, a área de intervenção deverá ser devidamente assinalada
através de marcas (estacas, por exemplo) com boa visibilidade;
- Os solos vegetais resultantes da decapagem deverão ser acondicionados em pargas para posterior
utilização nas áreas verdes e arranjos finais do projeto, caso se considere a sua qualidade adequada. Se
sobrarem terras vegetais deverá ser averiguada a possibilidade de as integrar em outras obras ou na
recuperação de pedreiras ou áreas degradadas;
- Deverá garantir-se um controlo rigoroso da manutenção de veículos e maquinaria, de modo a evitar
derrames acidentais de óleos e combustíveis no solo;
- A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de elevada pluviosidade e devem
ser tomadas as devidas precauções para assegurar a estabilidade dos taludes e evitar a erosão dos solos;
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- Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, estes devem
ser armazenados em locais que evitem a contaminação dos solos e das águas subterrâneas, por infiltração
ou escoamento das águas pluviais, até esses materiais serem encaminhados para destino final adequado;
- Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se à recolha de solo
contaminado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu armazenamento
e envio para destino final ou recolha por operador licenciado;
- Após a conclusão dos trabalhos, deverão ser removidos todos os equipamentos, maquinaria de apoio,
depósitos de materiais, entre outros, das áreas que tenham sido utilizadas como estaleiro e parques de
máquinas. Estes locais deverão ser limpos e o solo revolvido, promovendo a sua descompactação,
restituindo-lhes a sua estrutura e equilíbrio originais.

Conclusão
Considerando que:
- A área onde se vai proceder à ampliação corresponde a “Áreas abandonadas em territórios
artificializados”, ocupada por matos rasteiros;
- Os impactes sobre os Solos e o Uso do Solo, apenas se verificam na fase de construção, e cingem-se à
instalação e ao funcionamento dos estaleiros e apoios de obra, numa zona já artificializada e num local
onde há atualmente uma área destinada a estacionamento, não existindo portanto novas ocupações de
solo nem alterações ao uso do solo. Estes impactes, apesar de negativos e diretos, são temporários, de
magnitude reduzida e pouco significativos;
- As zonas de estaleiro e de depósito temporário de materiais encontram-se encaixadas na área do
empreendimento, sendo a sua visibilidade mínima,
propõe-se a emissão de parecer favorável, condicionado ao cumprimento das medidas de minimização,
de carácter geral e específico, mencionadas no EIA, e à observância das seguintes condicionantes:
- Contenção, ao mínimo indispensável, das áreas previstas para as estruturas temporárias de obra,
nomeadamente, os estaleiros e apoios, e adoção de medidas de forma a minimizar o impacte visual a partir
das vias de circulação envolventes;
- Os solos resultantes da escavação deverão, sempre que possível, ser reutilizados na obra;
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- As áreas de depósito de terras não poderão ocupar os seguintes locais: Áreas de domínio hídrico; Áreas
inundáveis; Zonas de proteção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração); Perímetros de
proteção de captações; Áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional e Reserva Ecológica Nacional;
Outras áreas com estatuto de proteção, nomeadamente no âmbito da conservação da natureza; Outras
áreas onde possam ser afetadas espécies da flora e da fauna protegidas por lei, nomeadamente sobreiros
e/ou azinheiras; Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico; Locais sensíveis do ponto de vista
paisagístico; Áreas de ocupação agrícola; Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas; Zonas de proteção
do património;
- O transporte de terras deverá ser desfasado temporalmente das horas de ponta de tráfego já
identificadas no EIA, especialmente o período da tarde entre as 17.30 e as 19.30, e ser efetuado apenas
durante o período diurno (7h-20h);
- Os camiões deverão estar em boas condições de funcionamento e ter o plano de manutenções
atualizado;
- A carga deverá circular coberta, nos termos da lei em vigor;
- No caso das vias públicas, que servem a área de intervenção, se encontrem sujas com terras prevenientes
da obra, deverá proceder-se à sua lavagem/limpeza com a periodicidade necessária para assegurar as boas
condições de utilização das mesmas pelo público;
- O acesso aos locais de depósito de terras deverá ser preferencialmente efetuado através da variante
norte de Vila Real ou outras vias que evitem o atravessamento das áreas povoadas da cidade, minimizando
a afetação das mesmas.
Para efeitos de aplicação do Índice de Avaliação Ponderada, considera-se que os fatores ambientais “Solos
e Uso do Solo” assumem um carácter “Não Relevante”, apresentando-se seguidamente a avaliação da
significância dos impactes:
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Fator Ambiental:
Solos e Uso do Solo
1) Foram identificados impactes negativos?
Sim
2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis:
2.1) Muito significativos?
2.2) Significativos?
2.3) Pouco significativos?
X
2.4) Sem significado
3) Foram identificados impactes positivos?
Não
4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis:
4.1) Muito significativos?
4.2) Significativos?
4.3) Pouco significativos?
4.4) Sem significado
X

3.5. Geomorfologia e Geologia
Caracterização da situação de referência
O EIA refere que, no que respeita à geomorfologia, a área em estudo se localiza na margem direita do Rio
Corgo numa área relativamente aplanada, onde o cumprimento da servidão militar levou à implantação
do empreendimento a uma cota mais baixa relativamente ao terreno natural. O terreno da expansão
apresenta um relevo ligeiramente ondulado com cotas gradualmente decrescentes na direção do rio,
tendo sido alvo de ações de terraplanagem que alteraram a sua morfologia original.
Relativamente à geologia, foi apresentado, em fase de elementos adicionais, um Estudo de
Reconhecimento Geológico-geotécnico para o local de implantação do projeto de ampliação, que informa
que os trabalhos realizados permitiram reconhecer, como cartografado na Carta Geológica de Portugal à
escala 1/50.000 (folha 10-B: Vila Real), a unidade granítica de base denominada por Granito de Ragais
(γ’πm1) caracterizada por ser um granito moscovítico, porfiroide, de grão médio, que no local se encontra
recoberto genericamente por Aterro (At) constituído por solos / materiais da região.
Informa também que a unidade de base – Granito de Ragais –, ocorre quer em estado terroso, quer em
estado rochoso. O primeiro, reconhecido integralmente nas sondagens S1 e S2 e parcialmente até aos
5,00 metros de profundidade na S3, manifesta-se através de areias de grão fino a médio, siltosas, de tons
cinza acastanhados, apresentando estados muito compactos. O estado rochoso foi reconhecido apenas
na sondagem S3, dos 5,00 aos 7,00 metros, apresentando-se aqui medianamente a muito alterado (W34) e medianamente a muito fraturado (F3-4). Recobrindo a unidade descrita foi detetado horizonte de
Aterro (At), com possança variando entre aproximadamente os 2,00 e os 3,50 metros, composto por
siltes arenosos de tons castanho-escuros envolvendo fragmentos rochoso de dimensão variada. De notar
Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 7/2017
Projeto de Ampliação do Conjunto Comercial Continente de Vila Real
Novembro de 2017

26/100

Parecer Técnico Final da Comissão de Avaliação

também que na sondagem S3 foi detetado material de diversa natureza como madeiras, cabos elétricos,
etc.
Ainda de acordo com o Estudo de Reconhecimento Geológico-geotécnico, os terrenos onde se
desenvolverá a ampliação possuem boa capacidade resistente, não implicando condicionalismos relevantes
para as fundações das estruturas. Paralelamente, as características dos solos a escavar conferem-lhes boa
aptidão para utilização em aterros e bases de pavimento, o que evitará o recurso a solos de empréstimo,
prevendo-se a existência de terras sobrantes – nesta fase, estudo prévio, foram estimados 60 000 m3 de
terras de escavação.
É ainda referido no EIA que, da consulta à cartografia geológica da região, bem como informações
recolhidas no âmbito de outros trabalhos no concelho, não se detetaram no local de intervenção recursos
minerais ou geológicos de relevância.
No que respeita à Tectónica, o EIA refere que na envolvente próxima da área de intervenção, mais
propriamente a sul da mesma, se destaca a existência de uma falha provável com orientação W-E.
E quanto à Sismicidade, é mencionado que, de acordo com a Carta de Isossistas de Intensidades Máximas,
a área em estudo se localiza na zona de intensidade sísmica de grau VI e que, de acordo com o
Regulamento de Segurança para Estruturas de Edifícios e Pontes (RSAEEP), se localiza em zona D de risco
sísmico de entre as quatro em que o território continental se encontra dividido, a que corresponde o
coeficiente de sismicidade de 0,3 – região de sismicidade baixa.
Considera-se que a caracterização da situação de referência, após solicitação de elementos adicionais, é
adequada e foi convenientemente estruturada.

Identificação e avaliação de impactes ambientais
Segundo o EIA, os impactes sobre a geomorfologia e geologia ocorrerão somente na fase de construção,
gerados pelas seguintes ações: remoção da vegetação, decapagem, escavação e regularização de cotas,
bem como instalação do estaleiro e estruturas de apoio.
Relativamente à instalação do estaleiro de apoio à obra, é referido que implicará a desmatação e
decapagem da área a afetar, podendo ocorrer impactes sobre a geomorfologia e geologia locais, e apesar
de nesta fase ainda não estar identificada a sua área de implantação, os impactes são considerados
negativos, diretos e de reduzida magnitude, uma vez que se limitam à área intervencionada.
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O EIA refere ainda que as ações de escavação e terraplanagem para a implementação das estruturas
previstas (acessos, estacionamento e ampliação do edifício) implicarão destruição das estruturas
geológicas, alteração da topografia local e criação de novas formas de relevo, nomeadamente os taludes
(de escavação) que acompanharão a rampa de acesso até à cota atual do edifício.
É considerado que, apesar de haver afetação da geologia, esta ocorrerá numa área de extensão limitada,
pelo que estas alterações não são relevantes dado tratar-se de estruturas geológicas vulgares à escala
regional, não existindo no local nenhum geossítio ou recurso geológico importante. Os impactes foram
classificados como negativos, diretos, permanentes, irreversíveis, de magnitude moderada e pouco
significativos.
No que se refere à geomorfologia, é mencionado que o projeto introduzirá alterações morfológicas numa
área relativamente limitada (cerca de 1,5 ha), não resultando, no entanto, riscos significativos para o
ambiente ou populações. Os impactes foram classificados como negativos, diretos, de média magnitude e
pouco significativos.
É ainda referido, com base nas informações adicionais constantes no Estudo de Reconhecimento
Geológico-geotécnico, que se prevê que durante os trabalhos de escavação exista a possibilidade de
surgimento de núcleos rochosos dispersos na massa terrosa, cujo desmonte poderá ter de ser efetuado
com recurso a explosivos. Nesta situação poderão ocorrer impactes negativos resultantes quer da
fracturação induzida ao maciço, quer das vibrações induzidas pelas pegas de fogo.
É ainda referido que, na fase final da obra, o desmonte do estaleiro e os arranjos exteriores contribuirão
para minimizar os impactes sobre este descritor, restabelecendo-se a morfologia do terreno nos locais
onde é possível. Estas ações terão um impacte positivo, direto, de magnitude reduzida considerando-se
insignificante dada a pequena área a que respeita.
Apenas não se concorda com a caracterização dos impactes associados ao desmonte do estaleiro, uma
vez que se considera que estas ações não geram impactes sobre os fatores ambientais em análise.
Não obstante, considera-se que os restantes impactes foram corretamente identificados e caracterizados,
sendo classificados como negativos, diretos e pouco significativos.

Medidas de minimização
O EIA elenca as seguintes medidas de minimização para a fase de construção:
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- A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de elevada pluviosidade e devem
ser tomadas as devidas precauções para assegurar a estabilidade dos taludes e evitar o respetivo
deslizamento;
- No final dos trabalhos de construção, e após a remoção dos apoios de frente de obra, deverão, sempre
que possível, ser restabelecidas as condições naturais do terreno, nos locais onde não sejam construídas
estruturas.
O Aditamento apresentado refere que ainda que a significância dos impactes resultantes do eventual
desmonte com recurso a explosivos poderá ser minimizada pela correta adequação dos planos de fogo às
estruturas rochosas existentes no local. E que durante os trabalhos de escavação com recurso a explosivos
serão monitorizadas as vibrações induzidas através da instalação de equipamentos adequados que
permitam ajustar as cargas e os procedimentos de modo a controlar os efeitos indesejados. Para além
disso deverão ser adotados todos os procedimentos previstos nestas situações para a prevenção de
potenciais acidentes: aviso prévio às populações envolventes e trabalhadores, utilização de avisos sonoros,
cobrimento das áreas com geotêxtil para evitar projeções de material entre outros aspetos a definir pelo
empreiteiro, caso se confirme a necessidade da utilização de explosivos
Considera-se que as medidas elencadas não são efetivas medidas de minimização, considerando-se boas
práticas a adotar na implementação do projeto.
Sendo certo que os impactes gerados na geologia não são passíveis de ser minimizados, devem ser
garantidas as condições de estabilidade geotécnica do terreno objeto de escavação e terraplanagens para
implantação do edifício, dos acessos e parque de estacionamento. Refira-se, no entanto, que medidas de
cariz geotécnico, respeitantes ao projeto de escavação, são da inteira responsabilidade do projetista /
dono de obra, pelo que também não constituem medidas de minimização ambientais.
Quanto à monitorização das vibrações, deve ser apresentado o respetivo plano de monitorização para
implementação caso haja a necessidade de utilização de explosivos.

Conclusão
Face ao exposto, e tendo em consideração que os impactes ambientais identificados só se farão sentir na
fase de construção e são pouco significativos, emite-se parecer favorável referente aos fatores ambientais
Geomorfologia e Geologia para o projeto da “Ampliação do Conjunto Comercial Continente de Vila
Real”, condicionado à apresentação de um Plano de Monitorização das Vibrações em fase de RECAPE.
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Para efeitos de aplicação do Índice de Avaliação Ponderada, considera-se que o fator ambiental
“Geomorfologia e Geologia” assume um carácter “Não Relevante”, apresentando-se seguidamente a
avaliação da significância dos impactes:
Fator Ambiental:
Geologia e Geomorfologia
1) Foram identificados impactes negativos?
Sim
2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis:
2.1) Muito significativos?
2.2) Significativos?
2.3) Pouco significativos?
X
2.4) Sem significado
3) Foram identificados impactes positivos?
Não
4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis:
4.1) Muito significativos?
4.2) Significativos?
4.3) Pouco significativos?
4.4) Sem significado
X

3.6. Socio-economia
Caracterização da situação de referência
O projeto em avaliação, dá emprego, atualmente, a 257 trabalhadores, que trabalham por turnos,
funcionando todos os dias, das 8:30 às 23:00 horas nos dias úteis e sábados, e das 8:30-22:00 horas nos
domingos e feriados, e gera um tráfego de cerca de 3 900 veículos na hora de ponta da tarde.
Da totalidade das reclamações apresentadas, o EIA refere que apenas 13 dizem respeito à estrutura física
da loja, focando aspetos como a exiguidade de alguns espaços (corredores) ou o pouco conforto na
utilização da loja, não existindo nenhuma reclamação relacionada com interferências do funcionamento
do Conjunto Comercial com a envolvente.
Quanto às acessibilidades, o estabelecimento comercial é servido diretamente pela Av. do Regimento de
Infantaria 13 (antiga EN2) a partir da qual se faz o acesso ao parque de estacionamento. Esta via faz ligação
ao IP4 permitindo o acesso à A4 (Bragança-Porto) e à A24 (Chaves-Régua). A rotunda existente a norte
permite ainda prosseguir pela EN2 para norte ou inverter o sentido na direção do centro da Cidade.
O EIA apresenta a caraterização socioeconómica da área de influência, com indicação dos dados
demográficos pertinentes com base nos dois últimos períodos de referência dos Censos do INE. É também
identificada a tipologia de ocupação na envolvente.
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Assim, informa que a região Norte, com uma área de 21 284 Km2, representa 24% da área continental, e
apresenta uma população de 3 603 778 habitantes, cerca de 35% da população residente em Portugal
(2015).
O concelho de Vila Real integra a NUT III – Douro, juntamente com outros 18 municípios. Este concelho
é constituído por 20 freguesias sendo que o projeto localiza-se na União das freguesias de Vila Real,
freguesia que resultou da agregação das antigas freguesias da Cidade: Nossa Sr.ª da Conceição, S. Pedro e
S. Dinis.
Em termos de dimensão, o concelho tem uma área de 379 Km2 e 50 376 habitantes (2015) distribuídos
pelas várias freguesias. Verifica-se que no concelho houve um aumento populacional, no período 20012015, que se traduz num acréscimo de 1,3% da população residente. Esta tendência é inversa à registada
nas unidades territoriais de ordem superior.
Na freguesia verifica-se que a população representa cerca de 34% (17 588 hab.) da população do concelho,
e registou-se um crescimento da ordem dos 9%.
Relativamente à estrutura etária da população do concelho de Vila Real em 2015, a faixa etária que tem
maior representatividade é dos 25 aos 64 anos, com uma percentagem de 56,4%. Nas várias unidades
administrativas analisadas no EIA (Portugal, Norte, Douro e Vila Real), as diferentes faixas apresentam
valores muito próximos, sendo que na sub-região do Douro se destaca, devido à menor percentagem de
jovens (faixa entre o 0 e 14 anos) e de adultos na faixa 25-64 anos, e à maior percentagem de idosos
(idade superior a 65 anos).
Da evolução da taxa de atividade do concelho de Vila Real e na Sub-região do Douro o EIA informa que
houve um aumento nos últimos dois períodos censitários. Esse aumento foi mais significativo na unidade
territorial de Vila Real, revelando o seu caráter agregador. É salientada a predominância do setor terciário
nas freguesias mais urbanas, assumindo o setor primário uma relevância maior nas freguesias periféricas
do concelho. A união das freguesias de Vila Real é a que apresenta uma maior representatividade do setor
terciário.
Ao nível do emprego, e dos dados mais recentes (2015) ao nível regional e nacional, o EIA salienta um
valor médio da taxa de emprego na Região Norte, ligeiramente inferior à média nacional, com 66,5% e
69,1%, respetivamente. Relativamente ao desemprego, o valor médio anual da taxa de desemprego em
2015 foi de 13,7% na Região do Norte (face a 14,8% em 2014) e de 12,4% para Portugal (13,9% em 2014).
Os dados registados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) revelam também em Vila
Real uma diminuição do número de desempregados inscritos no Centro de Emprego do Concelho nos
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últimos dois anos (2015 e 2016), tendo-se atingido os valores máximos em 2013. O EIA salienta que
apesar da descida gradual do número de desempregados, os valores ainda estão longe dos mínimos
registados em 2004.
De uma análise generalizada, o EIA informa que em Vila Real, o setor terciário emprega cerca de 79% da
população ativa, demonstrando assim uma forte dependência dos setores comercial, do alojamento, da
restauração e dos serviços. Constata ainda o predomínio de micro e pequenas empresas privadas na
estrutura empresarial concelhia. Da análise do volume de negócios das empresas, da sub-região do Douro
e do concelho de Vila Real, o setor que apresenta maior representatividade em ambas as unidades
territoriais é o comércio por grosso e a retalho. O segundo setor mais representativo, também em ambas
as unidades territoriais, é a indústria transformadora – no Douro com 16,3%, e em Vila Real com 9,4%.
Por fim, o EIA informa que na região do Douro, Vila Real destaca-se, no que diz respeito ao indicador do
poder de compra per capita, o que sustenta, em parte, o número de áreas comerciais de retalho alimentar
de média/grande dimensão existentes das diferentes insígnias de projeção nacional.
A nível local, e da visita ao empreendimento, verifica-se que o terreno onde se vai desenvolver a ampliação
corresponde a uma parte da área de estacionamento atual, e a uma área descampada com vegetação
rasteira, pertencente ao Proponente. A nascente existe um bairro habitacional e uma parcela ocupada
com vegetação rasteira, a sul e nascente predomina a ocupação agrícola, a poente a Av. do Regimento de
Infantaria 13 e a norte existe um pequeno núcleo residencial com 3 habitações e vias de acesso ao IP4.
Os recetores sensíveis localizados na área envolvente identificados no EIA são os núcleos habitacionais
existentes, dos quais se salienta, devido à sua proximidade e dimensão, o Bairro da Cooperativa do
Professor, imediatamente a este da área de projeto. São ainda identificados alguns recetores sensíveis mais
isolados próximos da principal via de acesso ao Continente de Vila Real (Avenida Regimento de Infantaria
13), como é o caso do Regimento de Infantaria a este, a Quinta dos Azevedos a sul, e um conjunto de
habitações, no limiar norte do projeto.
No Aditamento foi apresentado um levantamento das atividades económicas da envolvente próxima em
dois buffers: um mais próximo, até 200m do limite da área de intervenção, e outro até 400m do limite da
área de intervenção. O EIA conclui que muitas das atividades existentes na envolvente não concorrem
com os serviços e produtos disponibilizados no Conjunto Comercial, como é o caso dos serviços
relacionados com automóveis de venda, aluguer, serviços de assistência, reparação e lavagem, bem como
o abastecimento de combustível, correspondendo a cerca de 26% das atividades existentes na envolvente,
ou os serviços relacionados com as atividades construtivas, como marmorista, comércio de portas e/ou
portões, e comércio de tintas. Outras atividades, embora existam igualmente no conjunto comercial, têm
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um caráter de proximidade/conveniência face aos locais onde se instalam, nomeadamente, áreas de maior
densidade populacional como é o caso dos cafés, padarias, cabeleireiros. Os serviços de restauração e
bebidas, nomeadamente cafés, snack-bares, bares, padarias/pastelarias e restaurantes representam cerca
de 23% da totalidade das atividades identificadas, até 400m da área de intervenção.

Identificação e avaliação de impactes ambientais
O EIA identifica e avalia adequadamente os impactes ambientais no âmbito do descritor “Socioeconomia”.
Na fase de construção, as principais atividades potencialmente geradoras de impactes ambientais negativos
decorrem dos trabalhos de decapagem, escavação dos solos, e ainda devido ao tráfego gerado. Ao
aumento do tráfego rodoviário foi associada uma diminuição da qualidade de vida, nomeadamente das
populações que residem na envolvente próxima à da via afetada, devido ao aumento do ruído, vibrações
e emissão de poluentes atmosféricos, principalmente nas situações mais críticas, com distâncias na ordem
dos 20m das fachadas (moradias a norte). O EIA avalia este impacte, apesar de negativo, como pouco
significativo, pois é limitado no tempo, tem uma incidência local e é controlado.
De acordo com o EIA, o aumento do tráfego e circulação de veículos pesados contribuirá para acelerar
o processo de degradação dos pavimentos rodoviários e das estruturas edificadas existentes na envolvente
dos acessos utilizados, impacte avaliado como negativo, de magnitude reduzida e pouco significativo, uma
vez que é temporário, local e pode ser minimizado através da recuperação dos pavimentos e outras
estruturas após as obras, caso se verifique essa necessidade.
Ao nível do emprego, a construção desta ampliação, permitirá a criação temporária de cerca 40-50 postos
de trabalho diretos. O impacte resultante é considerado no EIA como positivo, de magnitude moderada
mas pouco significativo, dado ser temporário, permanecendo apenas enquanto decorrerem as obras. Em
termos de massa salarial serão gerados entre 7 720 euros e 38 600 euros mensais, consoante se trate de
meses de atividade menos ou mais intensa.
O aumento da necessidade de matérias, bens e serviços, bem como a migração, embora temporária, de
recursos humanos para a zona de implementação do Projeto provocará um ligeiro aumento das condições
socioeconómicas locais, com melhoria da qualidade de vida, contribuindo para a dinamização do comércio
local. Este impacte considera-se positivo, indireto, de reduzida magnitude e pouco significativo, por ser
temporário e local.
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É ainda considerado no EIA o impacte decorrente de todo um conjunto de estudos e projetos que foram
necessários e cujo desenvolvimento constitui também um impacte positivo, de magnitude moderada (dada
a diversidade de técnicos e especialistas necessários), que se considera no EIA como pouco significativo,
dado que o tempo médio que cada especialista dispensa com os mesmos é reduzido.
Na fase de exploração, o EIA refere que para o funcionamento da ampliação proposta serão necessários
cerca de 124 trabalhadores, que corresponde uma massa salarial mensal gerada de cerca de 294 000 de
euros. O impacte é avaliado como positivo, direto, de magnitude moderada, considerando-se significativo.
A dinamização económica gerada pela indução do desenvolvimento das atividades complementares,
serviços associados e fornecimento de produtos, bem como a geração de mais-valias resultantes da
cobrança de impostos considera-se no EIA como um impacte positivo, indireto, significativo, e de
magnitude moderada.
O funcionamento pleno do CC Continente induz um aumento significativo de tráfego nas vias envolventes,
particularmente na Av. do Regimento de Infantaria 13. Este aumento de tráfego tem associado um
aumento dos níveis sonoros, vibrações e das emissões de poluentes atmosféricos, traduzindo-se numa
diminuição da qualidade de vida das populações mais próximas, particularmente nas residências situadas a
norte da área de intervenção. Nesta situação são esperados impactes negativos, diretos, de magnitude
moderada sobre as habitações existentes no limite norte da área. Estes impactes consideram-se, no
entanto, pouco significativos, pois afetarão um número reduzido de pessoas; os acréscimos de poluentes
atmosféricos não se consideram significativos e podem ser adotadas medidas minimizadoras dos impactes
do ruído.
O EIA considerou, na simulação efetuada para a situação previsível com a ampliação, um acréscimo de
circulação diária de +11% de veículos nas vias circundantes e de acesso ao Conjunto Comercial e ao
parque de estacionamento, concluindo que a variação prevista no tráfego rodoviário, associada à entrada
em funcionamento da nova superfície comercial terá um impacte negativo para alguns recetores sensíveis
(localizados na proximidade do novo acesso ao Conjunto Comercial), e positivo para os restantes. O
impacte será direto e pouco significativo.
Do exposto, considera-se que os impactes socioeconómicos do projeto são, na sua maioria, positivos, e
relacionam-se com a dinamização das atividades económicas e o aumento e manutenção dos postos de
trabalho. Os impactes negativos, considerados pouco significativos, estão relacionados com a
incomodidade e afetação da qualidade de vida da população e dos residentes nas imediações do projeto,
durante a fase de obra prevista de cerca de 36 semanas, nomeadamente associados ao tráfego automóvel,
ambiente sonoro e qualidade do ar, os quais são avaliados individualmente. O aumento previsto de tráfego,
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na fase de funcionamento, terá um impacte negativo para somente alguns recetores sensíveis localizados
na proximidade do novo acesso, pelo que o impacte se considera pouco significativo.

Medidas de minimização
O EIA apresenta uma série de medidas de minimização a implementar na fase de construção com as quais
se concorda, mas que não deverão constar da DIA na sua totalidade, por se tratarem de boas práticas ou
mesmo estrito cumprimento legal, para além de serem de difícil verificação, conforme seguidamente se
apresentam.
Considera-se, no entanto, que deverá constar apenas a medida referente ao mecanismo de esclarecimento
de dúvidas e o atendimento de eventuais reclamações das populações, durante a fase de construção e de
funcionamento, que deverá ter a seguinte redação:
- Implementar um mecanismo expedito que permita o esclarecimento de dúvidas e o atendimento de
eventuais reclamações das populações. Os registos efetuados no âmbito do mecanismo de atendimento
ao público e o desenvolvimento dado deverão ser mencionados nos relatórios de monitorização, a enviar
no âmbito dos restantes planos de monitorização.
Medidas propostas no EIA:
- Caso seja necessário, durante a escavação do terreno, recorrer ao uso de explosivos deverá ser efetuado
um plano de fogo adequado de modo a minimizar quer a fracturação induzida ao maciço, quer a indução
de vibrações em estruturas existentes, dando-se cumprimento ao disposto na norma NP 2074 (2015);
- Previamente à utilização dos explosivos deverão ser informados os residentes mais próximos sobre os
dias e horários dos disparos, bem como tomadas todas as medidas necessárias para minimizar a sua
afetação;
- Deve ser favorecida, se possível, a utilização de mão-de-obra e de prestações de serviço locais;
- As obras deverão ser planeadas de modo a minimizar a afluência de veículos pesados nas vias de
comunicação envolventes, em horas de maior congestionamento de tráfego, nomeadamente nas horas de
ponta identificadas no estudo de tráfego (entre as 17.30 e as 19.30). Deverão ser selecionados os melhores
percursos para o transporte de materiais e afluência de veículo pesados, de modo a minimizar a
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perturbação sobre as populações locais, evitando zonas residenciais e locais com maior congestionamento
de tráfego.
- Durante a fase de desenvolvimento das obras os locais de acesso ao estaleiro deverão ser devidamente
sinalizados. Deverá ser implementado um sistema de sinalização que informe da aproximação da obra. Os
acessos às frentes de obra e ao estaleiro deverão estar corretamente assinalados com indicação de
redução de velocidade. As entradas/saídas da obra para vias de comunicação pública deverão também ser
devidamente identificadas.
- Se necessário deverá proceder-se à lavagem e/ou humedecimento dos acessos envolventes, quando
utilizados pelos veículos afetos à obra.
- Os veículos de transporte de materiais para as obras deverão garantir a cobertura da carga, evitando
assim o seu eventual espalhamento nas vias de comunicação, e consequentemente a perturbação do
tráfego rodoviário e dos transeuntes.
- Os veículos de transporte de terras sobrantes para os locais de depósito a determinar deverão garantir
a cobertura da carga, evitando assim o seu eventual espalhamento nas vias de comunicação, bem como a
dispersão de partículas pela atmosfera, e consequentemente a perturbação do tráfego rodoviário, dos
transeuntes e da envolvente aos percursos efetuados.
- No caso de se verificar a degradação significativa dos pavimentos ou de estruturas construídas, e que
essa degradação seja imputável à circulação dos veículos pesados afetos à obra, deverão os mesmos ser
recuperados, minimizando assim os inconvenientes para os utentes dessas vias.
- Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que possam ter
sido afetados pelas obras de construção.
Para a fase de funcionamento foram propostas as seguintes medidas de minimização:
- Se possível deverá recorrer-se a mão-de-obra local ou regional promovendo a sua formação gradual;
- Sempre que possível recorrer a prestadores de serviço e fornecedores de produtos e atividades
complementares locais e/ou regionais;
- Favorecer a promoção e comercialização de produtos regionais e atividades locais.
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Conclusão
De um modo geral, e no âmbito do fator ambiental “Socioeconomia”, considera-se que os impactes
negativos do projeto são pouco significativos e minimizáveis através da implementação das medidas e da
adequada atenção a eventuais reclamações efetuadas por parte da população residente na envolvente do
projeto.
Como impactes positivos, considerados significativos, salientam-se os efeitos no emprego, associado aos
postos de trabalho mantidos e criados, e na dinamização económica inerente à ampliação, associada ao
desenvolvimento das atividades complementares, serviços, fornecimento de produtos, bem como, os
estudos e os projetos necessários.
Do exposto, emite-se parecer favorável ao projeto apresentado, condicionado à implementação do
mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e atendimento de eventuais
reclamações cujo ponto de situação deverá ser remetido, juntamente com os relatórios de monitorizações
dos demais descritores.
Para efeitos de aplicação do Índice de Avaliação Ponderada, considera-se que o fator ambiental “Socioeconomia” assume um carácter “Relevante”, apresentando-se seguidamente a avaliação da significância
dos impactes:
Fator Ambiental:
Socioeconomia
1) Foram identificados impactes negativos?
Sim
2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis:
2.1) Muito significativos?
2.2) Significativos?
2.3) Pouco significativos?
X
2.4) Sem significado
3) Foram identificados impactes positivos?
Sim
4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis:
4.1) Muito significativos?
4.2) Significativos?
X
4.3) Pouco significativos?
4.4) Sem significado

3.7. Qualidade do Ar
Caracterização da situação de referência
De acordo com a classificação climática de Koppen o clima da região em estudo é do tipo Csb - verão
quente e longo e inverno chuvoso. A apreciação climática da região foi efetuada com base nos valores
Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 7/2017
Projeto de Ampliação do Conjunto Comercial Continente de Vila Real
Novembro de 2017

37/100

Parecer Técnico Final da Comissão de Avaliação

médios anuais dos elementos meteorológicos mais relevantes, por análise dos registos meteorológicos,
publicados pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Na ausência de estações climatológicas na
área de estudo a análise climática baseou-se nos valores das normais climatológicas registados na estação
de Vila Real. Essa estação está localizada a uma altitude ligeiramente superior à da área de intervenção
(aproximadamente 448 metros) situando-se a 680 metros a sudoeste relativamente à área de estudo, o
que lhe confere um clima com características muito semelhantes. Ao longo do ano a temperatura média
aumenta gradualmente desde janeiro até julho atingindo, nos meses de verão, os valores mais elevados. A
partir desta altura verifica-se uma diminuição gradual da temperatura média ocorrendo os valores mais
baixos em dezembro e janeiro. O quociente pluviométrico relaciona a distribuição da precipitação ao
longo do ano, analisando a cota com que cada mês contribui, em média, para a precipitação total anual.
Pela sua aplicação aos valores registados na estação de Vila Real, verifica-se que os meses chuvosos se
distribuem de outubro a abril; maio é um mês considerado de transição, sendo os restantes classificados
como secos. Para a análise da origem das massas de ar predominantes, de acordo com a disponibilidade
de dados, recorreu-se às Normais Climatológicas do período 1971 e 2000 da estação climatológica de
Vila Real. O vento é um dos elementos mais influenciáveis pelas características locais (relevo, vegetação e
presença de grandes massas de água), contribuindo de forma decisiva na definição de aspetos
microclimáticos. De acordo com os valores médios anuais na estação meteorológica de Vila Real, a
velocidade média anual do vento é de 7,6 km/hora. A direção do vento na estação de Vila Real caracterizase em termos médios anuais pelo predomínio de ventos de Sudoeste (com uma frequência de 10,5 e
velocidade média de 9,7 Km/h), seguindo-se o quadrante Nordeste (com uma frequência 9,9 e uma
velocidade média de 9 Km/h) e Sul (com uma frequência de 9,4 e uma velocidade média de 7,4 Km/h).
Ocorrem ainda períodos de acalmia com alguma frequência (39,9%). A velocidade média do vento varia
entre 8,8 km/h, no mês de Abril, e 6,4 km/h, no mês de Setembro. Foi verificado uma enorme variabilidade
das massas de ar, obtida pelos dados da estação de Vila Real, não se identificando um transporte de
poluentes atmosféricos numa direção preferencial relativamente aos recetores sensíveis identificados. A
elevada percentagem de calmas registada reduz o transporte dos poluentes e promove a acumulação junto
das fontes de emissão.
A caracterização da qualidade do ar foi efetuada ao nível concelhio. Foram utilizados os índices calculados
com base nos dados disponibilizados pela APA (QualAr) relativos aos anos de 2007 a 2015 obtidos na
Estação Douro Norte - Lamas de Olo (estação de fundo), localizada a cerca de 8 km da área de projeto.
Esta caracterização obedeceu aos requisitos legais estabelecidos pelo Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de
setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 43/2015, de 27 de março, que estabelece o regime de avaliação
e gestão da qualidade do ar ambiente, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2008/50/CE,
de 21 de maio, relativa à qualidade do ar ambiente e a um ar mais limpo na Europa, e a Diretiva n.º
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2004/107/CE, de 15 de dezembro, relativa ao arsénio, ao cádmio, ao mercúrio, ao níquel e aos
hidrocarbonetos aromáticos policíclicos no ar ambiente.
Da análise dos dados obtidos na estação de monitorização para o período em análise foi verificado que a
concentração de PM10 no ar ambiente apresentou valores abaixo do valor limite anual (base diária)
verificando-se, ainda, um número reduzido de excedências ao valor limite de 50 (Zg/m3). A concentração
de NO2 no ar ambiente apresentou valores anuais médios de concentração reduzidos, e não foi observada
nenhuma excedência ao valor limite horário de 200 (Zg/m3). Relativamente à concentração de O3 no ar
ambiente foram registadas excedências ao Limiar de Alerta, ao Limiar de Informação à população e ao
Valor-Alvo de proteção da saúde humana para a presença daquela substância no ar ambiente observadas
na Estação de Monitorização de Lamas de Olo durante o período em análise (2007 a 2015). Desde o início
daquele período não foi possível observar uma tendência de evolução das excedências aos limiares e ao
Valor-Alvo, sendo o perfil de excedências bastante variável. Verificou-se, ainda, um número significativo
de excedências ao Valor-Alvo, não se verificando, no entanto, qualquer excedência ao Limiar de Alerta à
população nos anos de 2013, 2014 e 2015. No cômputo geral foi possível verificar, que ao nível regional,
a área de implantação do projeto se situa numa região onde a qualidade do ar foi classificada, nos últimos
9 anos, maioritariamente com o Índice de Qualidade do Ar de “Bom”.
Com o objetivo de caracterizar a qualidade do ar na envolvente da área de ampliação foi efetuada uma
campanha de monitorização da qualidade do ar que decorreu entre 3 e 10 de fevereiro de 2017
caracterizada por amostragem por difusão para a determinação das concentrações de NO2, através da
utilização de cinco pontos de amostragem com a estação de monitorização de Lamas de Olo, inclusive.
Os valores da concentração de NO2 determinados na área de implantação do projeto são, em dois dos
locais avaliados, superiores ao valor limite de proteção da saúde humana. Por comparação com o valor
médio anual obtido na estação de fundo de Lamas de Olo, é possível verificar que as concentrações obtidas
na área de projeto são bastante superiores aos valores de fundo, revelando um impacte real na qualidade
do ar das fontes existentes à data.
Em conclusão, o estudo refere que, da análise das emissões de poluentes atmosféricos e dos dados de
qualidade do ar, é possível concluir que o concelho de Vila Real não se encontra sujeito a fontes
significativas de poluentes atmosféricos. Relativamente à qualidade do ar atual, na área de projeto, e de
acordo com os resultados obtidos na campanha de monitorização da qualidade do ar, verificou-se uma
degradação da qualidade do ar à escala local, essencialmente relacionada com o tráfego rodoviário a
circular na Avenida Regimento de Infantaria 13 (EN2) que limita o projeto a Oeste, a Variante Norte de
Vila Real (IP4), aproximadamente a 120 metros a Norte da área de projeto, ou a Rua dos Fundadores do
Circuito de Vila Real (EN15), aproximadamente 180 metros a Sul.
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Os recetores sensíveis localizados na área envolvente de implantação do projeto, e uma vez que esta se
encontra inserida na malha urbana da cidade, são os núcleos habitacionais existentes, dos quais se salienta,
devido à sua proximidade e dimensão, o Bairro da Cooperativa do Professor, em área contígua à do
projeto. Existem outros recetores sensíveis mais isolados próximos da principal via de acesso ao
Continente de Vila Real (Avenida Regimento de Infantaria 13), como é o caso do Regimento de Infantaria
a este, a Quinta dos Azevedos a Sul, e um conjunto de habitações no limiar norte do projeto.

Identificação e avaliação de impactes ambientais
Fase de Construção
O estudo refere que nesta fase do projeto as ações potencialmente indutoras de impactes na qualidade
do ar são as que estão relacionadas com a circulação de máquinas e veículos envolvidos nos trabalhos de
desmatação, terraplanagem, escavação, aterro, obras de construção civil e instalações das infraestruturas
de comunicação, eletricidade, saneamento básico e águas pluviais, ações que no seu conjunto originam um
aumento significativo da emissão de poeiras e partículas em suspensão e emissões resultantes da queima
de combustível (óxidos de azoto e monóxido de carbono), proveniente dos veículos pesados e máquinas
não rodoviárias envolvidos na obra.
É também referido pelo presente estudo que considerando a inexistência de informação relativa ao
cronograma de trabalhos, tipo e quantidade de equipamentos a utilizar e movimentação das máquinas e
equipamentos, não é possível estimar as emissões de partículas. O impacte previsto na qualidade do ar
resultante da fase de construção da ampliação do Conjunto Comercial Continente de Vila Real será de
magnitude reduzida, temporários, reversíveis e não significativos. Temporários e reversíveis porque
ocorrem apenas durante utilização das máquinas e dos equipamentos. Não significativos uma vez que não
é previsível um acréscimo, percetível, na concentração de poluentes atmosféricos junto dos recetores
mais próximos durante o período de ocorrência das obras.

Fase de Exploração
A exploração da futura área do Conjunto Comercial Continente de Vila Real implicará maiores
necessidades de aquecimento, não estando, no entanto, projetada uma nova fonte pontual de poluentes
atmosféricos. A caldeira a utilizar será a que já existe na unidade comercial, que no entanto necessitará
de um maior consumo de combustível para suprimir as novas necessidades da área agora ampliada. Nesta
Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 7/2017
Projeto de Ampliação do Conjunto Comercial Continente de Vila Real
Novembro de 2017

40/100

Parecer Técnico Final da Comissão de Avaliação

fase do projeto os impactes ambientais na qualidade do ar previstos pela utilização da nova área comercial
estarão, essencialmente, associados ao incremento de tráfego rodoviário previsto para as vias de serventia
da área comercial (circulação de veículos ligeiros associadas às deslocações dos funcionários e clientes e
veículos pesados associados às operações de transporte de mercadorias). Por conseguinte, tendo em vista
o incremento na circulação rodoviária de acesso à área comercial prevista para o ano de entrada em
funcionamento, foi realizada através da aplicação de um modelo de dispersão Gaussiano a modelação da
variação das concentrações máximas horárias dos poluentes CO, NO2 e de PM10 resultantes do tráfego
rodoviário.
Para a área de ampliação não foi prevista a construção de novas fontes de emissão de poluentes
atmosféricos para o exterior, pelo que foram consideradas as emissões atmosféricas da caldeira atual
associada à área comercial existente. A modelação foi efetuada tendo em consideração o pior cenário em
termos de tráfego rodoviário, isto é, os tráfegos rodoviários da situação atual e situação futura para a
hora de ponta da tarde de dia útil. Não foi considerado o aumento de tráfego de veículos pesados
associados a cargas e descargas por falta de informação, embora o estudo não preveja um incremento
significativo dos mesmos. Os fatores de emissão de NOx, PM10 e CO foram obtidos para cada classe de
veículos utilizando a metodologia proposta no Guia “EMEP/EEA Emission Inventory Guidebook 2016 - Part B
- 1.A.3.b.i-iv: Exhaust emissions from road transport” (Ntziachristos e Samaras, 2016), e foram determinados
considerando os rácios de NO2/NOx recomendados por esse Guia. A distribuição de veículos por classes
a circular nas vias da envolvente à área de estudo, e que acedem à futura área do Conjunto Comercial
Continente de Vila Real, foi obtida considerando a distribuição de veículos a circular em Portugal no ano
de 2012, obtida com os dados adquiridos junto da Associação do Comércio Automóvel de Portugal
(ACAP). O presente estudo conclui que as concentrações máximas horárias obtidas na modelação junto
das habitações mais expostas avaliadas aquando da campanha de avaliação da qualidade do ar preveem
uma melhoria da qualidade do ar junto de dois dos quatro recetores sensíveis, e uma diminuição nos
outros dois. A melhoria da qualidade do ar nos dois primeiros recetores, segundo o estudo, deve-se,
essencialmente, à redução do tráfego prevista no estudo realizado para a Avenida do Regimento de
Infantaria 13 (sentido norte/sul), e rotunda sul. Quanto aos outros dois recetores que sofreram um
agravamento da qualidade do ar, o facto deve-se, essencialmente ao aumento de tráfego nos acessos ao
espaço comercial e respetivo parque de estacionamento. Nesta fase de exploração, ocorrerá um
acréscimo de tráfego que acarretará um impacte negativo para alguns recetores sensíveis (localizados na
proximidade do novo acesso ao Conjunto Comercial), e positivo para os restantes – o impacte será direto
e pouco significativo.
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Fase de Desativação
No que respeita à fase de desativação o proponente não tem nenhuma programação temporal estimada
para a desativação do projeto, nem, perante tal eventualidade, estimativa da forma de como a mesma
poderá ocorrer, pelo que optou por não incluí-la no estudo.

Medidas de minimização
Fase de Construção
Para esta fase, o estudo garante de forma muito alargada as medidas de minimização a aplicar,
nomeadamente as previstas para o acesso e saída do local da obra, percursos a utilizar, velocidades e
forma mais adequada para transporte e acondicionamento de equipamentos e materiais, assim como do
controlo das condições de funcionamento e minimização das emissões gasosas associadas a todas as
máquinas e veículos afetos à obra.

Fase de Exploração
Nesta fase, o previsível incremento do tráfego rodoviário previsto resultante da utilização das vias de
serventia da área comercial (circulação de veículos ligeiros associadas às deslocações dos funcionários e
dos clientes, assim como dos veículos pesados que efetuam as operações de transporte das mercadorias),
será a principal razão em termos de impactes ambientais na qualidade do ar.
Decorrente da necessidade de aquecimento da área de ampliação a partir da caldeira existente, os
procedimentos de manutenção e de revisão periódica da caldeira devem ser devidamente assegurados e
especialmente reforçados de forma a minimizar os impactes na qualidade do ar.

Monitorização
Plano de monitorização das emissões gasosas da caldeira:
O aquecimento da futura área do Conjunto Comercial Continente de Vila Real será fornecido pela caldeira
existente que está associada ao atual espaço comercial. As emissões atmosféricas associadas àquela fonte
fixa estão a ser monitorizadas uma vez de três em três anos de acordo com o previsto no n.º 4 do artigo
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19.º do Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de abril. O gás propano é utilizado como combustível para
alimentação da caldeira que tem presentes no seu efluente gasoso Partículas (PTS), Monóxido de Carbono
(CO), Óxidos de Azoto (NOx), Dióxido de Enxofre (SO2), Compostos Orgânicos Voláteis (COV) e
Sulfureto de Hidrogénio (H2S). Em termos de frequência de amostragem e de acordo com o regime de
monitorização atrás mencionado deverá ser cumprido o regime de monitorização atualmente em vigor.
Os valores limite de emissão (VLE) devem continuar a dar cumprimento à legislação em vigor,
nomeadamente, a Portaria n.º 286/93, de 12 de Março, e Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de abril.
Relativamente à comunicação dos resultados, os mesmos devem ser remetidos à CCDR-Norte, de acordo
com o estipulado no artigo 23.º do mesmo diploma.

Conclusão
Face ao exposto, relativamente ao descritor “Qualidade do Ar”, considera-se ser de emitir parecer final
favorável, condicionado ao cumprimento do Plano de monitorização da Qualidade do Ar, assim como da
implementação das medidas de mitigação apresentadas pelo estudo.
Para efeitos de aplicação do Índice de Avaliação Ponderada, considera-se que o fator ambiental “Qualidade
do Ar” assume um carácter “Não Relevante”, apresentando-se seguidamente a avaliação da significância
dos impactes:
Fator Ambiental:
Qualidade do Ar
1) Foram identificados impactes negativos?
Sim
2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis:
2.1) Muito significativos?
2.2) Significativos?
2.3) Pouco significativos?
X
2.4) Sem significado
3) Foram identificados impactes positivos?
Não
4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis:
4.1) Muito significativos?
4.2) Significativos?
4.3) Pouco significativos?
4.4) Sem significado
X
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3.8. Resíduos
Caracterização da situação de referência
Foi efetuada a caracterização da situação de referência, com a informação da designação dos resíduos
produzidos, a indicação do respetivo código LER, das quantidades, do operador responsável por cada um
dos resíduos, bem como da operação a efetuar (destino final).
Segundo os dados do EIA, os resíduos gerados no conjunto comercial são geridos de acordo com a sua
tipologia e grau de perigosidade. Na área de serviço existente atrás do conjunto comercial localiza-se o
parque de resíduos onde são triados e armazenados todos os resíduos gerados pelas diferentes lojas do
conjunto comercial, onde aguardam pela recolha por operadores devidamente licenciados.
Nesta área existem contentores de grandes dimensões para esferovite e paletes de madeira fora de uso
e um compactador para mistura de embalagens de cartão e plástico. São ainda acumulados separadamente
plásticos rígidos e metais. Num anexo coberto existe um compartimento destinado aos resíduos sólidos
indiferenciados e outro compartimento onde se identificam locais de deposição de diferentes tipologias
de resíduos: resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, lâmpadas, pilhas, baterias e acumuladores,
toners e tinteiros, óleos alimentares usados, óleos de manutenção de viaturas, filtros de óleo, absorventes
contaminadas, fardamento têxtil, rolhas de cortiça. Neste local existem ainda arcas frigoríficas que
acondicionam subprodutos de origem animal (SPOA) não destinados a consumo humano, que são
posteriormente encaminhados para o fabrico de rações.
A recolha dos resíduos sólidos urbanos indiferenciados é efetuada pela RESINORTE, S.A., e as restantes
tipologias recolhidas separadamente são encaminhadas para operadores devidamente licenciados.
No recinto do conjunto comercial existem ainda pontos de recolha separativa de diferentes resíduos para
utilização pelos clientes, como por exemplo: óleos alimentares usados, rolhas de cortiça, lâmpadas, pilhas
e REE.

Identificação e avaliação de impactes ambientais
Na fase de construção a produção e gestão de resíduos terá um impacte negativo, de reduzida magnitude
e pouco significativo.
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Na fase de funcionamento a produção e gestão de resíduos terá um impacte negativo, de reduzida
magnitude e pouco significativo.

Medidas de minimização
Na fase de construção para minimizar os impactes dos resíduos deverão ser adotadas as seguintes medidas
de minimização:
- O empreiteiro geral deverá garantir a triagem, o armazenamento e destino final adequado dos resíduos
produzidos, em função da sua tipologia e grau de perigosidade, devendo a sua gestão em obra ser orientada
por um Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição;
- Deverá ser assegurado um espaço no estaleiro (Parque de resíduos) para o armazenamento temporário
de resíduos produzidos, devidamente coberto e impermeabilizado. O armazenamento deverá ser de
acordo com a sua tipologia e em conformidade com a legislação em vigor, este espaço deverá estar
devidamente assinalado e organizado, de modo a evitar acidentes;
- Deverá ser evitado o contacto de resíduos perigosos com resíduos banais. No caso de se verificar a
contaminação de resíduos banais, estes terão como destino final o do material contaminante;
- A gestão dos subprodutos deve favorecer a reutilização dos materiais, sempre que possível no local. Os
resíduos inertes, por exemplo rochas e outros materiais de escavação, devem ser sempre que possível
integrados nos materiais construtivos;
- Deverá manter-se um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e respetivos destinos finais,
com base nas guias de acompanhamento de resíduos;
- Nos trabalhos de remoção de solos vegetais, deve avaliar-se a sua potencial contaminação pelas
atividades desenvolvidas no local. Caso seja detetada a degradação da qualidade do solo, deve ser tratado
como resíduo por operador devidamente licenciado para o efeito. Os solos com qualidade adequada
devem ser conservados e reutilizados nos arranjos de espaços exteriores. Os solos excedentários, caso
existam, devem ser utilizados noutros locais. As operações de armazenamento e transporte do solo
devem evitar a sua degradação, garantindo a conservação das características naturais;
- As rochas e elementos resultantes de escavação devem, sempre que possível, ser reutilizados na obra.
Os materiais sobrantes poderão ser utilizados pelo Empreiteiro em outras obras particulares, desde que
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licenciadas, por exemplo para restabelecer cotas de terreno. Os materiais que não possam ser reutilizados
serão entregues em operador licenciado para a gestão de resíduos não urbanos, nomeadamente de gestão
e triagem de resíduos de construção e demolição, ou colocados em depósito devidamente autorizado. Os
resíduos inertes poderão ainda ser aplicados em aterros para resíduos inertes destinados à recuperação
paisagística de pedreiras;
- Os resíduos produzidos no estaleiro deverão ser, sempre que possível, triados e valorizados, incluindo
os resíduos equiparados a urbanos que poderão ser tratados nos sistemas municipais de gestão de
resíduos, desde que a sua produção não seja muito elevada (superior a 1100L/dia). Para este efeito deverão
existir nas áreas sociais contentores que facilitem a separação adequada;
- A gestão de substâncias tóxicas deverá ser efetuada com os cuidados necessários de modo a minimizar
a ocorrência de episódios de contaminação do meio natural. Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas
usados devem ser triados na fonte de produção, armazenados em recipientes adequados e estanques,
dotados de bacias de retenção devidamente dimensionadas, de forma a evitar eventuais
escorrências/derrames. Nestes locais deverão existir meios de controlo, tais como material absorvente,
que permita atuar face a potenciais derrames acidentais. Em caso de contaminação por
hidrocarbonetos/óleos, deverá proceder-se à recolha e tratamento das águas ou solos contaminados e
proceder ao seu encaminhamento para destino final adequado;
- A lavagem de materiais contendo betão deverá ser efetuada em local apropriado e devidamente
assinalado, havendo o cuidado de remover os resíduos de betão e se possível reutilizá-los na obra.
Na fase de funcionamento, para minimizar os impactes dos resíduos deverão ser adotadas as seguintes
medidas de minimização:
- Durante a fase de funcionamento do Conjunto Comercial os resíduos domésticos e equiparados
deverão ser recolhidos seletivamente nos contentores aí colocados para o efeito, continuando e
reforçando as práticas já atualmente existentes.

Monitorização
A monitorização dos resíduos tem como objetivos primordiais, a prevenção de potenciais impactes ao
nível de derrames e contaminação do solo, bem como o cumprimento da legislação em vigor.
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Deverá ser verificada diariamente a triagem e as condições de armazenamento temporário,
designadamente o estado dos contentores e bacias de retenção, de modo a detetar e corrigir situações
de inconformidades e evitar possíveis contaminações.
• Método de amostragem
A monitorização de resíduos deverá passar pela verificação dos seguintes parâmetros:
- Verificação de eventuais acidentes como derrames e contaminação dos solos;
- Correção do eventual acidente;
- Controlo e manutenção dos locais de armazenamento de resíduos e recolha seletiva dos resíduos por
operadores devidamente licenciados para o efeito;
- Verificação e controlo dos locais de manutenção de equipamentos/viaturas;
- Documentação de todas as guias de acompanhamento de resíduos;
- Preenchimento anual do Mapa Integrado de Registo de Resíduos (MIRR), através da plataforma eletrónica
SILIAMB;
- Para a monitorização dos resíduos, a empresa, deverá manter atualizado um registo mensal da quantidade
e tipo de resíduos produzidos, armazenados, transportados, valorizados ou eliminados, bem como o
respetivo local de origem e destino, com a identificação da operação efetuada;
- O registo deverá ser avaliado anualmente, de forma a avaliar a necessidade de implementação de medidas
adicionais às existentes, no sentido de minimizar eventuais impactes ambientais detetados.
Deverá existir um responsável pelo acompanhamento no terreno do plano de monitorização de resíduos.
• Frequência de duração da amostragem
A monitorização devera ser um procedimento constante e diário, devendo ser verificadas as condições
numa base semanal, com a verificação do estado de manutenção dos locais de armazenamento, dos
contentores, etc., intervindo em função da análise efetuada através das operações de manutenção
necessárias.
Ao abrigo da legislação em vigor, a empresa está obrigada anualmente a comunicar os dados da produção
e gestão dos seus resíduos, através do preenchimento anual do Mapa Integrado de Registo de Resíduos
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(MIRR), através da plataforma eletrónica SILIAMB, pelo que não se justifica a necessidade de reporte dos
dados deste descritor.

Conclusão
Face ao exposto, considera-se que o descritor “Resíduos” merece parecer favorável.
Para efeitos de aplicação do Índice de Avaliação Ponderada, considera-se que o fator ambiental “Resíduos”
assume um carácter “Relevante”, apresentando-se seguidamente a avaliação da significância dos impactes:

Fator Ambiental:
Resíduos
1) Foram identificados impactes negativos?
Sim
2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis:
2.1) Muito significativos?
2.2) Significativos?
2.3) Pouco significativos?
X
2.4) Sem significado
3) Foram identificados impactes positivos?
Não
4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis:
4.1) Muito significativos?
4.2) Significativos?
4.3) Pouco significativos?
4.4) Sem significado
X

3.9. Ruído
Caracterização da situação de referência
Foi caracterizada acusticamente a zona do Conjunto Comercial Continente de Vila Real onde se pretende
ampliar o edifício existente e reestruturar o espaço exterior, o parque de estacionamento e os acessos
rodoviários.
Foram identificados e quantificados os impactes acústicos causados nas fases de construção e exploração
do Conjunto Comercial, em especial nos recetores sensíveis mais expostos ao ruído emitido direta e
indiretamente nas diferentes fases do projeto referidas.
Foram consideradas as emissões de ruído de equipamentos afetos aos edifícios que tenham emissão de
ruído para o exterior, como por exemplo os sistemas de ventilação, compressores, geradores de
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emergência, sistemas AVC, bem como da atividade dos futuros utilizadores do Conjunto Comercial
Continente, particularmente ao nível da circulação de veículos ligeiros de clientes, funcionários, ou
fornecedores no acesso ao parque de estacionamento e de veículos pesados para operações de
carga/descarga de produtos.
O ambiente acústico no local foi caracterizado através de medições dos níveis sonoros in situ, durante os
períodos de referência diurno, entardecer e noturno, por amostragens de duração adequada e em
condições consideradas representativas da atividade local, próximo das fachadas das habitações mais
expostas ao ruído do Conjunto Comercial, e em especial do local da futura ampliação.

Identificação e avaliação de impactes ambientais
A avaliação de impactes acústicos decorrentes da futura exploração do Conjunto Comercial Continente
de Vila Real é feita em termos previsionais, comparando os níveis sonoros resultantes do funcionamento
do empreendimento, com os níveis sonoros caracterizados na situação atual, ou de referência.
Os impactes acústicos provocados por um empreendimento deste género são normalmente negativos,
diretos e permanentes, e em geral são reversíveis visto que podem ser minimizados através de soluções
adequadas.
Na fase de construção poderá determinar a ocorrência de impactes acústicos negativos nas zonas com
ocupação sensível ao ruído, pelo ruído gerado nas obras de remoção de terras para nivelamento do futuro
parque de estacionamento e da ampliação, de construção do edifício e circulação de veículos pesados para
a obra.
A fase de construção terá duração limitada e uma área de influência restrita que vai mudando ao longo do
tempo de acordo com o avanço da frente de obra, pelo que os impactes acústicos eventualmente
originados, embora de carácter negativo, serão localizados, temporários e reversíveis, terminando após a
conclusão das obras, pelo que em termos globais podem ser considerados pouco significativos.
Na fase de exploração (funcionamento) é de prever que a ampliação do Conjunto Comercial e o
acréscimo do volume de tráfego rodoviário gerado, e os novos acessos a construir causará impactes
acústicos que serão negativos, indiretos, e na generalidade de magnitudes médias.
Tendo em conta o número reduzido de habitações unifamiliares afetadas na proximidade direta do local
do futuro Conjunto Comercial, afigura-se lícito considerar que estes impactes serão pouco significativos.
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Embora os impactes acústicos negativos provocados nesta fase tenham caráter permanente, serão
localizados e reversíveis, já que podem ser minimizados através de soluções adequadas.

Medidas de minimização
Durante a fase de construção do edifício e da reestruturação dos acessos e ampliação a norte do parque
de estacionamento de clientes, deverá efetuar-se a programação adequada dos trabalhos e identificar as
fases com maior emissão de ruído por forma a poder atuar com medidas de minimização da produção ou
transmissão do ruído.
Foram propostas de medidas de minimização do efeito do ruído.
Na fase de exploração (funcionamento), no período noturno os impactes devem ser de magnitude
reduzida, e no período diurno e entardecer prevê-se impactes de magnitude elevada não sendo
ultrapassado o nível de exposição máxima, pelo que não se considera necessária a definição de medidas
adicionais de minimização nesta componente ambiental, devendo manter-se as restrições da velocidade e
de utilização de sinais sonoros para os veículos pesados de acesso ao Conjunto Comercial.
Foram propostas indicações e boas práticas para garantir o cumprimento dos requisitos legais.

Monitorização
Deverá ser apresentada uma campanha de monitorização do ambiente sonoro um ano após a entrada em
funcionamento da ampliação do edifício existente e da reestruturação do espaço exterior, do parque de
estacionamento e dos acessos rodoviários da zona do Conjunto Comercial Continente de Vila Real,
independentemente do Plano de Gestão Ambiental que o proponente pretenda implementar.
E caso se verifique o cumprimento dos requisitos estipulados no Regulamente Geral do Ruído (RGR),
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, nomeadamente quanto ao critério de
incomodidade e quanto aos valores limite de exposição, a periodicidade da campanha de monitorização
poderá ter uma periodicidade quinquenal, de modo a controlar e acompanhar a evolução dos valores de
emissão do ruído ambiente, exceto se se verificar uma alteração no processo de funcionamento ou sempre
que surjam reclamações.
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Conclusão
Face ao exposto, considera-se que o descritor “Ruído” merece parecer favorável.
Para efeitos de aplicação do Índice de Avaliação Ponderada, considera-se que o fator ambiental “Resíduos”
assume um carácter “Não Relevante”, apresentando-se seguidamente a avaliação da significância dos
impactes:

Fator Ambiental:
Ruído
1) Foram identificados impactes negativos?
Sim
2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis:
2.1) Muito significativos?
2.2) Significativos?
2.3) Pouco significativos?
X
2.4) Sem significado
3) Foram identificados impactes positivos?
Não
4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis:
4.1) Muito significativos?
4.2) Significativos?
4.3) Pouco significativos?
4.4) Sem significado
X

3.10. Ordenamento do Território
Caracterização da situação de referência
A caracterização da situação de referência do “Ordenamento do Território” consta no Capítulo III do
Relatório Síntese do EIA, que integra também a implantação do projeto sobre as Cartas de Ordenamento
e de Condicionantes do Plano Diretor Municipal de Vila Real. No Aditamento ao EIA foi complementada
a informação relativa à avaliação de compatibilidade do projeto com os diversos Instrumentos de Gestão
Territorial, e apresentada uma Planta Síntese de Condicionamentos.
Procedeu-se ao enquadramento da área de intervenção nos diversos Instrumentos de Gestão Territorial
(IGT’S) em vigor, de âmbito Nacional e/ou Setorial/Especial, Regional e Municipal/Intermunicipal, e com
incidência no ADV, como se expõem no quadro seguinte, e que contém, para além da identificação do
Instrumento, o respetivo diploma legal:
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IGT´S
Classificação da área afetada pelo projeto

Âmbito

Programa Nacional de Política
Ordenamento do Território (PNPOT)
Nacional

de

Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro,
retificado pela D.R. n.º 80-A/2007, de 7
setembro e D.R. n.º 103-A/2007, de 23 de
novembro

Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que
integram a Região Hidrográfica 3 (RH3) - Subbacia do Douro

RCM n.º 16-C/2013, de 22 de março

Plano Nacional da Água

Decreto-Lei n.º 76/2016,
novembro (Revisão)

Plano Regional de Ordenamento Florestal
(PROF) Douro

Regional

Diploma Legal

de

9

de

Decreto Regulamentar n.º 4/2007, de 22 de
janeiro

Plano Diretor Municipal de Vila Real

Aviso n.º 7317/2011, de 22 de março;
Declaração n.º 178/2013 - 1ª Correção
material;
Declaração n.º 29/2014 - 2ª Correção
material;
Declaração n.º 202/2014 - 3ª Correção
material

PIOT-ADV
Plano
Intermunicipal
de
Ordenamento do Território do Alto Douro
Vinhateiro (PIOT-ADV)

RCM n.º 150/2003, de 22 de setembro;
Revisão encontra-se em fase de publicação

Municipal/
Intermunicipal

A ampliação do Conjunto Comercial Continente de Vila Real desenvolve-se em duas categorias de espaço
distintas, designadamente, “Áreas consolidadas com dominância de habitação unifamiliar – Tipo HU2 (19
133,6m²), ” e “Áreas de comércio e serviços (24 460,7m²)”, tal como se pode verificar no extrato da
Carta de Ordenamento que abaixo se apresenta:

Extrato da Planta de Ordenamento do PDM, com a implantação da área em estudo – Fonte: EIA
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De acordo com a Planta de Condicionantes do PDM verifica-se que a área de estudo está condicionada
pelas seguintes Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública: “Área de Proteção ao
Património Cultural Classificado ou em vias de classificação – ZEP-ADV”; 1ª e 2ª Zonas de Servidão de
Instalações Militares - Regimento de Infantaria de Vila Real” e “Zona de servidão non-aedificandi do IP4 e
Nó de Ligação.”

Excerto da Planta de Condicionantes do PDM, com a implantação da área em estudo – Fonte: EIA

Identificação e avaliação de impactes ambientais
Para a área de estudo, foi efetuada a avaliação da compatibilidade do projeto com as várias classes de
espaços abrangidas, condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública, que a seguir se expõe:

PDM de Vila Real
O edifício do CC existente encontra-se na totalidade em “Áreas de Comércio e Serviços”, e a ampliação
proposta intersecta as duas subcategorias de espaço: 1 466,5 m2 em “Área de Comércio e Serviços” e 3
309,3m2 em “Áreas consolidadas com dominância de habitação unifamiliar – Tipo HU2”.
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De acordo com o estabelecido no art.º51º do Regulamento do PDM, relativamente à caracterização e
regime das “Áreas de Comércio e Serviços”, estas “correspondem a unidades exclusivamente de comércio e
serviços, onde não são admitidos os usos habitacional e industrial com exceção das situações de reconversão total
da ocupação atual, caso em que os novos usos e ocupações do solo respeitarão aos estabelecidos no artigo 50.º
do presente Regulamento e respeitando os seguintes parâmetros urbanísticos:
a) Índice de utilização: inferior ou igual a 0,6;
b) Número máximo de pisos: 4”.
Uma vez que a ampliação proposta pretende manter o uso existente – comércio e serviços, não prevendo
a reconversão total da ocupação atual, nem prevendo a inclusão de usos habitacionais ou industriais, a
pretensão é compatível com a presente subcategoria de espaço.
Outra parte da ampliação proposta (3 309,3m²) recai sobre a subcategoria de espaço “Áreas consolidadas
com dominância de habitação unifamiliar – Tipo HU2” integrada em “Áreas predominantemente
habitacionais”. Para estas áreas o Regulamento do PDM refere, no seu art.º. º 43º, o seguinte: “As áreas
predominantemente habitacionais correspondem a zonas mistas existentes ou previstas com predominância da
função residencial, onde são permitidas atividades complementares e ainda os usos comerciais e de serviços, desde
que compatíveis com a função dominante, de acordo com o disposto no artigo 12.º deste Regulamento e estão
divididas nas seguintes subcategorias:
a) Áreas de interesse patrimonial;
b) Áreas consolidadas com dominância de habitação unifamiliar;
c) Áreas consolidadas com dominância de habitação coletiva.”
Assim, nestas áreas são permitidos os usos comerciais e de serviços, desde que compatíveis com a função
habitacional, de acordo com os critérios constantes no artigo 12º, que por sua vez dispõe o seguinte:
“1 — Em qualquer prédio, localizado em solo rural ou solo urbano, só podem ser autorizadas atividades
compatíveis com o uso dominante e estatuto de utilização estabelecidos no presente Regulamento para a categoria
de espaço em que se localizem, sem prejuízo do disposto no PROF do Douro.
2 — São razões suficientes de incompatibilidade com o uso em solo urbano, fundamentando a recusa de
licenciamento, autorização ou aprovação as utilizações, ocupações ou atividades a instalar que:
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a) Dêem lugar à produção de ruídos, fumos, cheiros ou resíduos que afetem as condições de salubridade ou
dificultem a sua melhoria;
b) Perturbem gravemente as condições de trânsito e estacionamento ou provoquem movimentos de cargas e
descargas que prejudiquem as condições de utilização da via pública e o ambiente local;
c) Acarretem agravados riscos de incêndio ou explosão;
d) Correspondam a outras situações de incompatibilidade que a lei específica considere como tal, como, por
exemplo, as constantes no Regulamento do Exercício da Atividade Industrial e no Regulamento Geral do Ruído.”
No que respeita à alínea a), foi mencionado que os estudos desenvolvidos no EIA permitem concluir que
a ampliação levará ao aumento do tráfego, que por sua vez induz o aumento de ruído. No entanto, as
simulações efetuadas permitem concluir que são cumpridos os critérios de exposição máxima ao nível das
fachadas das habitações e, embora haja impactes acústicos negativos, poderão ser minimizáveis pela
adoção de soluções adequadas. Para além disso, no que diz respeito aos “fumos e cheiros”, foi referido
que na avaliação efetuada se concluiu que a variação dos parâmetros de qualidade do ar estará
intrinsecamente associada ao acréscimo de tráfego previsto com a ampliação, bem como com as
alterações viárias nas vias envolventes. Assim, o EIA concluiu que haverá melhorias em alguns dos
recetores avaliados e degradação em outros, mas considerou que os impactes negativos identificados
serão pouco significativos.
Em relação aos resíduos, o EIA referiu que estes são alvo de uma gestão cuidada, de acordo com a sua
tipologia e grau de perigosidade, não pondo em causa a salubridade. Na situação futura as orientações
para a gestão de resíduos são para a manutenção ou melhoria dos procedimentos atualmente existentes.
Quanto à alínea b), o Estudo refere que a proposta apresentada permite um melhor funcionamento do
trânsito na envolvente na medida em que, ao deslocar o acesso ao CC mais para norte, aumenta a faixa
de absorção de veículos em espera para o estacionamento, minimizando assim a afetação da circulação da
via pública em períodos de mais afluxo de clientes ao empreendimento. Por outro lado, há um aumento
dos lugares de estacionamento, pelo que a ampliação proposta não perturba as condições de trânsito nem
de estacionamento.
Em relação ao estabelecido nas alíneas c) e d), verifica-se que a ampliação pretendida não constituí
incompatibilidade no âmbito do estabelecido nas referidas alíneas.
Ao nível da edificabilidade para o tipo HU 2, o artigo 47.º do Regulamento do PDM estabelece o seguinte:
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“1 — As obras de construção ou as intervenções nos edifícios existentes a levar a efeito, subordinam -se às
seguintes disposições:
a) Cumprimento dos alinhamentos dominantes da frente urbana respetiva, quer para os edifícios, quer para as
frentes do lote confinantes com o espaço público;
b) A cércea será a da moda na frente urbana respetiva, e, no caso de novas frentes, não pode ultrapassar os 3
pisos acima do solo, com exceção dos aglomerados inseridos no interior do POPNAL, nos quais não pode ultrapassar
os 2 pisos;
c) os tipos de moradia admitidos (isoladas, geminadas ou em banda) são os dominantes nos prédios contíguos da
frente urbana onde se localizam ou os definidos em PMOT ou operações de loteamento aprovadas.
2 — Excetuam-se da alínea b) do número anterior os casos em que a moda da cércea é de 1 piso acima do solo,
admitindo -se uma cércea máxima de dois pisos, excluindo os aglomerados inseridos no interior do POPNAL, nos
quais será sempre respeitada a moda da cércea.
3 — No caso da construção de novos edifícios não resultantes de operação de loteamento ou ampliação dos
edifícios existentes, a área de impermeabilização, sem prejuízo do cumprimento dos alinhamentos dominantes,
não pode ser superior a 60 % da área total do prédio.
4 — No caso de operação de loteamento, o índice de utilização bruto será de 0,45 e a área máxima de
impermeabilização de 50 % da área total do terreno objeto de loteamento.”
Constata-se que a ampliação segue o alinhamento definido pelo edifício existente, bem como a cércea do
mesmo (8,4m ao ponto médio do terreno no alinhamento da fachada), cumprindo com a alínea a) e b) do
ponto 1. No que respeita à área de impermeabilização, a ampliação proposta representa cerca de 17% da
área do terreno na categoria em questão, cumprindo plenamente o limite imposto pelo Regulamento.
Em suma, verifica-se que o projeto cumpre os critérios de compatibilidade de usos da atividade a instalar
com os usos habitacionais, de acordo com o artigo 12º, e os parâmetros urbanísticos aplicáveis, sendo
viável a ampliação do empreendimento existente.

Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Público:
- Área de Proteção ao Património Cultural Classificado ou em vias de classificação – Zona Especial de
Proteção do Alto Douro Vinhateiro (ZEP-ADV):
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Esta área de proteção corresponde à “Zona Especial de Proteção da área classificada como Património
Mundial da UNESCO – Alto Douro Vinhateiro,” na categoria de Paisagem Cultural, publicada pelo Aviso
n.º15170/2010 de 30 de Julho de 2010.
De acordo com o n.º4 do Art.º43 da Lei n.º107/2001, de 8 de Setembro, que estabelece as bases da
política e do regime de proteção e valorização do património cultural, “as zonas de proteção são servidões
administrativas, nas quais não podem ser concedidas pelo município, nem por outra entidade, licenças para obras
de construção e para quaisquer trabalhos que alterem a topografia, os alinhamentos e as cérceas e, em geral, a
distribuição de volumes e coberturas ou o revestimento exterior dos edifícios sem prévio parecer favorável da
administração do património cultural competente.”
No caso em concreto, a administração do património cultural competente é a Direção Regional de
Cultura do Norte, que se pronunciará no âmbito do licenciamento municipal. Adicionalmente, à Missão
Douro (estrutura integrada na CCDRN) compete proteger, conservar, valorizar, divulgar e promover a
“Paisagem Cultural, Evolutiva e Viva do Alto Douro Vinhateiro”.
A DGPC e a CCDR-N (que integra a Missão do Douro) fazem parte da Comissão de Avaliação deste
projeto, estando portanto salvaguardada a pronúncia sobre este aspeto.

- Instalações militares – Quartel da Borralha - Regimento de Infantaria de Vila Real:
A área de intervenção, é intercetada pelas 1ª e 2ª Zonas de Servidão da instalação militar existente.
De acordo com o Decreto n.º47080/66, de 08 de julho, que impõe a servidão militar, a implementação
do Projeto, requer licença prévia da autoridade militar competente por intersetar a 1ª zona de servidão
(30m), no limite da área de intervenção, e a 2ª zona de servidão (70m).
No âmbito deste procedimento de AIA, foi efetuada consulta externa ao Ministério da Defesa Nacional,
não tendo a referida Entidade emitido parecer, pelo que deverá ser inserida na DIA a condição acima
mencionada.

- Rede Rodoviária – IP4 e Nó de ligação:
No caso do IP4, situado a norte a área de intervenção, a zona de servidão non-aedificandi obedecerá ao
preconizado na alínea b), do n.º 8, do artigo 32.º, do Decreto-Lei n.º 34/2015, de 27 de abril, que aprova
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o novo Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional, sendo de 50 m para cada lado do eixo da
estrada, no caso da via. No que respeita ao nó, de acordo com a alínea e) do mesmo número, artigo e
diploma, a servidão é um círculo de 150m centrado na interseção dos eixos das vias.
Deverá ainda ser avaliada interferência com a zona de respeito, que de acordo com o diploma supracitado,
corresponde à “faixa de terreno com a largura de 150m para cada lado e para além do limite externo da zona
de servidão non aedificandi, na qual é avaliada a influência que as atividades marginais à estrada podem ter na
segurança da circulação, na garantia de fluidez do tráfego que nela circula e nas condições ambientais e sanitárias
da sua envolvente.”
A área de intervenção é intersetada a norte pela zona de servidão non aedificandi do nó de ligação ao IP4,
incluindo-se quase na totalidade na zona de respeito da referida via.
Neste contexto, o projeto deverá ser alvo de pronúncia da administração rodoviária, nos termos do artigo
42.º do Decreto-Lei n.º34/2015, de 27 de abril.
No âmbito deste procedimento de AIA, foi efetuada consulta externa às Infraestruturas de Portugal (IP),
tendo a referida Entidade emitido parecer favorável condicionado à obtenção junto do IMT, IP autorização
para proceder à ampliação objeto do presente projeto.
Para além disso, foi ainda mencionado:
- “Ainda no que respeita à rede rodoviária, cumpre-nos salvaguardar que, qualquer proposta de
intervenção/alteração na Rede Rodoviária Nacional, Estradas Regionais e Estradas Desclassificadas, sob jurisdição
da IP, SA, terá que ser objeto de estudo específico e de pormenorizada justificação, devendo os respetivos projetos
cumprir as disposições legais e normativas aplicáveis em vigor, e serem previamente submetidos a parecer e
aprovação da IP, SA.
Por fim, entendemos ser igualmente de salvaguardar que, ao nível do ambiente sonoro, as preocupações da IP, SA
prendem-se, sobretudo, com a possibilidade do acréscimo dos níveis de ruído ambientem induzidos pelo aumento
de tráfego rodoviário, consequente da ampliação em estudo, e seu impacte nos recetores localizados junto das
vias sob jurisdição desta empresa, podendo vir a originar ou agravar situações de incumprimento da legislação de
ruído, pelo que, caso este cenário se venha a verificar, as eventuais medidas de minimização a adotar em
consequência do acréscimo nos níveis de ruído ambiente, decorrente do projeto, serão da inteira responsabilidade
do seu promotor.”
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Em síntese, tendo em conta as classes de espaços presentes no local, servidões e restrições de utilidade
pública, os impactes sobre o Ordenamento do Território, para a fase de construção, foram classificados
como diretos, negativos, de magnitude reduzida e pouco significativos.
Para a fase de exploração, foi referido no EIA que o funcionamento do Conjunto Comercial Continente
ampliado poderá ter efeitos sobre o território, nomeadamente pelo aumento da atratividade do concelho
como local de compras na região do Douro. Nesta situação, poderão vir a ser concretizadas as opções
de planeamento territorial pensadas para a envolvente, plasmadas na proposta de PDM e que resultarão
de um maior dinamismo socioeconómico, pelo que os impactes foram classificados como positivos,
diretos, de magnitude moderada. Em relação à significância, apesar de terem sido considerados como
significativos, entende-se que estes poderão apenas vir a ser considerados como pouco significativos, dado
que a ampliação pretendida apenas se traduzirá na criação de quatro novas lojas.
Por último, em relação aos impactes cumulativos, foram considerados os impactes decorrentes das
infraestruturas e atividades existentes e previstas a considerar na envolvente, designadamente as vias
envolventes à área de intervenção, e a intervenção na Av. do Regimento de Infantaria 13, prevista no Plano
Estratégico de Desenvolvimento Urbano de Vila Real, que deverá ser desenvolvida a curto/médio prazo
(até 3 anos), não tendo sido identificados impactes cumulativos com o Ordenamento do Território

Medidas de minimização
Para este fator, apenas foram propostas um conjunto de Medidas de Minimização de carácter geral para
as fases de construção e de exploração que se consideram adequadas.

Conclusão
Considerando que:
- O projeto em avaliação consiste na ampliação do conjunto comercial (CC) existente, que será realizada
dentro do limite do terreno propriedade do proponente;
- Existe compatibilidade do projeto com o Plano Diretor Municipal de Vila Real, face à classe de espaços
presente na área onde este se vai implantar, devendo no entanto ser obtidos os pareceres do IMT, IP e
do Ministério da Defesa Nacional, face às condicionantes presentes;
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- As zonas de estaleiro e de depósito temporário de materiais encontram-se encaixadas na área do
empreendimento, sendo a sua visibilidade mínima,
- Os impactes verificam-se sobretudo na fase de construção, e decorrem da implantação do estaleiro,
modelação do terreno e construção das infraestruturas, face às condicionantes presentes no local;
- Estes impactes, apesar de negativos, são temporários e pouco significativos,
propõe-se a emissão de parecer favorável, condicionado ao cumprimento das medidas de minimização,
de carácter geral e específico, mencionadas no EIA, e à observância dos seguintes requisitos:
- Obtenção, em fase de RECAPE, do parecer do IMT, IP;
- Obtenção, em fase de RECAPE, do parecer do Ministério da Defesa Nacional;
- Deverá ser integralmente respeitada a Carta de Condicionantes à implementação do estaleiro e às
operações de construção;
- Contenção, ao mínimo indispensável, das áreas previstas para as estruturas temporárias de obra,
nomeadamente, os estaleiros e apoios, e adoção de medidas de forma a minimizar o impacte visual a partir
das vias de circulação envolventes;
- Elaboração de um Projeto de Integração Paisagística, salvaguardando os usos ou objetivos previstos nos
Instrumentos de Gestão Territorial e as condicionantes presentes nesta área.
Por último, considera-se que deverá ser devidamente ponderado, na elaboração do projeto de execução
das acessibilidades da envolvente, que se encontra em fase prévia de estudo pela Câmara Municipal, a
manutenção das duas faixas de circulação nos dois sentidos da Av. do Regimento de Infantaria 13 (antiga
EN2), atendendo aos fortes constrangimentos de tráfego já existentes atualmente em horas de ponta.
Para efeitos de aplicação do Índice de Avaliação Ponderada, considera-se que o fator ambiental
“Ordenamento do Território” assume um carácter “Não Relevante”, apresentando-se seguidamente a
avaliação da significância dos impactes:
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Fator Ambiental:
Ordenamento do Território
1) Foram identificados impactes negativos?
Sim
2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis:
2.1) Muito significativos?
2.2) Significativos?
2.3) Pouco significativos?
X
2.4) Sem significado
3) Foram identificados impactes positivos?
Sim
4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis:
4.1) Muito significativos?
4.2) Significativos?
4.3) Pouco significativos?
X
4.4) Sem significado

3.1. Pareceres Externos
No âmbito deste procedimento de AIA, conforme já mencionado, foram solicitados pareceres à Câmara
Municipal de Vila Real, à Comissão Nacional da UNESCO e à Infraestruturas de Portugal, SA, tendo as
respetivas pronúncias sido consideradas no âmbito desta avaliação. Os pareceres das entidades que se
pronunciaram constam, na sua íntegra, em anexo ao presente Parecer.
- A Comissão Nacional da UNESCO (CNU) não emitiu qualquer parecer;
- A Infraestruturas de Portugal, SA, emitiu o seu parecer, destacando-se do seu teor o seguinte:
“(…) Neste contexto, o regime de proteção a aplicar será o estabelecido no número 8º do artigo 32º do EERRN.
Ainda no âmbito das interferências com a área sob jurisdição rodoviária deverá ser, também, tido em consideração
o disposto nos artigos 41º, 42º, 55º, 56º e 64º do acima mencionado EERRN.
No que respeita ao ex-IP4, após consulta à subconcessionária Autoestradas XXI – Subconcessionária
Transmontana, S.A., considera-se que o projeto construtivo e o plano de ampliação contemplam as medidas
necessárias para a mitigação dos impactes ambientais deles decorrentes.
Não obstante, posteriormente, em fase de projeto de execução, deverá ser melhor avaliada e mitigada qualquer
interferência do projeto de ampliação com o talude do ramo de entrada no IP4 no Nó de Vila Real Norte.
Considerando o acima exposto, cumpre-nos informar que a proposta de ampliação em análise, interfere com o
limite imposto pela zonas de servidão non aedificandi estabelecidas na referida alínea e) do número 8º do artigo
32º, pelo que nos termos do artigo 58º, n.º 1 do EERRN, podem ser autorizadas, pelo IMT, IP, obras de ampliação
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ou alteração de edifícios comerciais, industriais ou de serviços, já existentes na zona de servidão non aedificandi,
à data de entrada em vigor do EERRN, desde que, cumulativamente:
- delas não resulte o agravamento das condições de circulação e segurança rodoviária, nem afete a perfeita
visibilidade do trânsito;
- os respetivos proprietários e titulares de outros direitos renunciem à indeminização, em caso de eventual
expropriação, pelo aumento do valor que dessas obras resultar para o prédio, sendo tal facto sujeito a registo
predial;
Assim, deverá o proponente solicitar ao IMT, IP autorização para proceder à ampliação objeto do presente projeto.
Ainda no que respeita à rede rodoviária, cumpre-nos salvaguardar que, qualquer proposta de intervenção/alteração
na Rede Rodoviária Nacional, Estradas Regionais e Estradas Desclassificadas, sob jurisdição da IP, SA, terá que ser
objeto de estudo específico e de pormenorizada justificação, devendo os respetivos projetos cumprir as disposições
legais e normativas aplicáveis em vigor, e serem previamente submetidos a parecer e aprovação da IP, SA.
Por fim, entendemos ser igualmente de salvaguardar que, ao nível do ambiente sonoro, as preocupações da IP, SA
prendem-se, sobretudo, com a possibilidade do acréscimo dos níveis de ruído ambientem induzidos pelo aumento
de tráfego rodoviário, consequente da ampliação em estudo, e seu impacte nos recetores localizados junto das
vias sob jurisdição desta empresa, podendo vir a originar ou agravar situações de incumprimento da legislação de
ruído, pelo que, caso este cenário se venha a verificar, as eventuais medidas de minimização a adotar em
consequência do acréscimo nos níveis de ruído ambiente, decorrente do projeto, serão da inteira responsabilidade
do seu promotor.
No que respeita à Rede Ferroviária a área em estudo não interfere com nenhuma via ferroviária.”

- O Município de Vila Real refere que o projeto se encontra em conformidade com a estratégia
desenvolvida pelo município para o centro urbano, e que se encontra conforme com os IGT em vigor.
O Ministério da Defesa Nacional não emitiu parecer.

Tendo em consideração o exposto ao longo do presente Parecer, designadamente a apreciação efetuada
em sede dos fatores ambientais descritos e as condicionantes, elementos a apresentar, medidas de
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compensação e minimização, e planos de monitorização seguidamente avançados, entende-se que as
preocupações transmitidas por estas entidades estão devidamente acauteladas.

4. CONSULTA PÚBLICA
Conforme já referido, e de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013,
de 31 de outubro, com as alterações introduzidas pelos Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março,
Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto e Lei n.º 37/2017, de 2 de junho, a Consulta do Público
decorreu durante 20 dias úteis, entre os dias 10 de outubro a 7 de novembro de 2017. Durante este
período de Consulta Pública não foi registada qualquer exposição.

5. CONCLUSÕES
Após a avaliação do EIA e do respetivo Aditamento, considera-se que a informação reunida e
disponibilizada constitui um suporte capaz de apoio à tomada de decisão.
Da avaliação efetuada, e face aos pareceres setoriais emitidos, verifica-se que:
- No que concerne aos Recursos Hídricos, resulta da avaliação que, de modo geral, os impactes sobre
os recursos hídricos ocorrem essencialmente na fase de construção, e com menor expressão durante a
fase de exploração. Em ambos os casos são considerados impactes negativos, de magnitude reduzida e
pouco significativos, se adotadas as medidas de minimização previstas e que devem ser consideradas no
projeto de execução, pelo que se considera que, apesar de o projeto poder induzir impactes negativos
sobre os recursos hídricos, os mesmos são passíveis de serem minimizados, propondo-se a emissão de
parecer favorável, condicionado ao cumprimento das medidas de minimização previstas;
- Em termos de Património Cultural, e não se verificando impactes negativos com a implementação
deste projeto, o parecer sectorial final deste descritor é favorável;
- Em termos de Afetação do ADV, e considerando que:
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- a ampliação do conjunto comercial existente será realizada dentro do limite do terreno,
propriedade do proponente;
- os impactes identificados dizem respeito apenas à alteração visual resultante da ampliação, e a um
possível incremento do nível de ruído, face ao aumento da capacidade do espaço comercial, não
existindo qualquer afetação física dos atributos naturais e culturais que conferem VUE ao ADV;
- as zonas de estaleiro e de depósito temporário de materiais se encontram encaixadas na área do
empreendimento, sendo a sua visibilidade mínima, há condições para a emissão de parecer favorável,
condicionado ao cumprimento das medidas de minimização previstas;
- Em relação aos Solos e Uso do Solo, verificando-se que:
- a área onde se vai proceder à ampliação corresponde a “Áreas abandonadas em territórios
artificializados”, ocupada por matos rasteiros;
- os impactes sobre os Solos e o Uso do Solo apenas se verificam na fase de construção, e cingemse à instalação e ao funcionamento dos estaleiros e apoios de obra, numa zona já artificializada e
num local onde há atualmente uma área destinada a estacionamento, não existindo portanto novas
ocupações de solo nem alterações ao uso do solo;
- as zonas de estaleiro e de depósito temporário de materiais encontram-se encaixadas na área do
empreendimento, sendo a sua visibilidade mínima, há condições para a emissão de parecer favorável,
condicionado ao cumprimento das medidas de minimização previstas;
- no respeitante ao descritor Paisagem, tendo em conta a inserção territorial do projeto em avaliação,
em meio urbano, profundamente alterado pelos diversos usos que aí existem, foi decidido não ser efetuada
uma avaliação tradicional, destacando-se apenas a necessidade de ser desenvolvido, para apresentação em
sede de RECAPE, o respetivo projeto de integração paisagística (PIP).
O PIP em causa deverá, para além de acautelar os usos e/ou objetivos previstos nos Instrumentos de
Gestão Territorial e as condicionantes presentes nesta área, conforme dispõe a avaliação do descritor
Ordenamento do Território, conter as peças base que assistem a um projeto desta especialidade,
incluindo, entre outros, os seguintes elementos:
- memória descritiva e justificativa da solução conceptual desenvolvida. Esta solução de
integração poderá não ser somente adstrita à utilização de material vegetal, mas ser apoiada,
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complementarmente, em opções de revestimentos, cromatismos, e/ou texturas inertes, quer
seja no plano horizontal, quer seja em termos de fachadas;
- plano geral;
- eventuais alçados;
- planos de plantação e/ou sementeira;
- caderno de encargos;
- mapa de medições;
- orçamentação;
- cronograma de implementação;
- plano de manutenção.
- Relativamente à Geologia e Geomorfologia, tendo em consideração que os impactes ambientais
identificados só se farão sentir na fase de construção e são pouco significativos, considera-se ser de emitir
parecer favorável, condicionado à apresentação de um Plano de Monitorização das Vibrações em fase de
RECAPE;
- No tocante ao fator Socio-economia, e de um modo geral, considera-se que os impactes negativos do
projeto são pouco significativos, e minimizáveis através da implementação das medidas e da adequada
atenção a eventuais reclamações efetuadas por parte da população residente na envolvente do projeto.
Como impactes positivos, considerados significativos, salientam-se os efeitos no emprego, associado aos
postos de trabalho mantidos e criados, e na dinamização económica inerente à ampliação, associada ao
desenvolvimento das atividades complementares, serviços, fornecimento de produtos, bem como, os
estudos e os projetos necessários.
Assim, entende-se ser de emitir parecer favorável ao projeto, condicionado à implementação do
mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e atendimento de eventuais
reclamações cujo ponto de situação deverá ser remetido, juntamente com os relatórios de monitorizações
dos demais descritores;
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- Em relação à Qualidade do Ar, considera-se ser de emitir parecer final favorável, condicionado ao
cumprimento do Plano de monitorização da Qualidade do Ar, assim como da implementação das medidas
de mitigação apresentadas;
- No que concerne aos Resíduos, considerou-se que o projeto merece parecer favorável.

No que concerne ao Ordenamento do Território (ainda que o disposto no n.º 6 do Artigo 18.º do
RJAIA, publicado pelo Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, com as alterações introduzidas pela
Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março, Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto, e Lei nº 37/2017,
de 2 de junho determine que a desconformidade do projeto com os Instrumentos de Gestão Territorial
(IGT’s) aplicáveis não condiciona o sentido de decisão), os potenciais impactes são analisados, até por
razões de competências específicas da própria AAIA.
Assim, constata-se que a ampliação do conjunto comercial existente, que será realizada dentro do limite
do terreno propriedade do proponente, apresenta compatibilidade com o Plano Diretor Municipal de Vila
Real, face à classe de espaços presente na área onde este se vai implantar. No entanto, devem ser obtidos
os pareceres do IMT, IP e do Ministério da Defesa Nacional, face às condicionantes territoriais presentes.
Simultaneamente, a CA, para cumprimento do disposto no ponto 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 151B/2013, de 31 de outubro, com as alterações e a redação produzidas pelos Decreto-Lei n.º 47/2014, de
24 de março, Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto e Lei n.º 37/2017, de 2 de junho, promoveu o
cálculo do Índice de Avaliação Ponderada (IAP), na reunião de 6 de dezembro de 2017, já anteriormente
aludida.
O IAP é calculado com base no documento “Índice de Avaliação Ponderada de Impactes Ambientais –
Metodologia” elaborado pelo Grupo de Pontos Focais das Autoridades de AIA, e aprovado pelo Senhor
Secretário de Estado do Ambiente em 17 de abril de 2014.
A metodologia de cálculo do IAP considera a preponderância atribuída aos vários fatores ambientais, bem
como as respetivas avaliações da significância dos impactes, plasmadas ao longo do presente Parecer Final.
Assim, foi construído o quadro seguinte (passos intermédios em anexo), na referida reunião da CA, onde
se expressa o valor do Índice de Avaliação Ponderada de Impactes (IAP) relativo ao projeto em avaliação:
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8) Índice de avaliação ponderada de impactes ambientais
Resultado

IAP=2

NOTA:

IAP = 1

DIA Favorável

IAP = 2

DIA Favorável condicionada

IAP = 3

DIA Favorável condicionada

IAP = 4

DIA Favorável condicionada

IAP = 5

DIA Desfavorável

Conforme é patente, de acordo com os critérios definidos pelo Grupo de Pontos Focais das Autoridades
de AIA e aprovados pela Secretaria de Estado do Ambiente, o resultado do IAP aponta, na globalidade,
para uma Proposta de Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada.
Assim, face à avaliação realizada sobre os elementos de projeto, EIA e respetivo aditamento, atendendo
às conclusões setoriais sobre cada um dos descritores, tendo em conta que os impactes mais significativos
poderão ser minimizados se forem implementadas as adequadas medidas de minimização, e considerando
o resultado global do IAP, a CA propõe a emissão de parecer favorável ao Projeto de “Ampliação do
Conjunto Comercial Continente Vila Real”, condicionado à apresentação do respetivo RECAPE, ao
integral cumprimento das condicionantes, das medidas de minimização e às demais consideradas de
conveniente implementação no decurso da realização do projeto, bem como ao cumprimento dos planos
de monitorização, de acordo com a listagem seguinte:

1. Condicionantes
1. Apresentação do RECAPE;
2. Para o Projeto de Execução:
- As áreas de depósito de terras não poderão ocupar os seguintes locais: Áreas de domínio
hídrico; Áreas inundáveis; Zonas de proteção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração);
Perímetros de proteção de captações; Áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional e Reserva
Ecológica Nacional; Outras áreas com estatuto de proteção, nomeadamente no âmbito da
conservação da natureza; Outras áreas onde possam ser afetadas espécies da flora e da fauna
protegidas por lei, nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras; Locais sensíveis do ponto de vista
geotécnico; Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico; Áreas de ocupação agrícola;
Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas; Zonas de proteção do património;
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- Contenção, ao mínimo indispensável, das áreas previstas para as estruturas temporárias de obra,
nomeadamente, os estaleiros e apoios, e adoção de medidas de forma a minimizar o impacte visual
a partir das vias de circulação envolventes;
- Apresentar a solução prevista para o encaminhamento das águas residuais do tipo doméstico
e/ou industrial;
- Elaboração e apresentação do projeto de integração paisagística (PIP).
O PIP em causa deverá, para além de acautelar os usos e/ou objetivos previstos nos Instrumentos
de Gestão Territorial e as condicionantes presentes nesta área, conforme dispõe a avaliação do
descritor Ordenamento do Território, conter as peças base que assistem a um projeto desta
especialidade, incluindo, entre outros, os seguintes elementos:
- memória descritiva e justificativa da solução conceptual desenvolvida. Esta solução de
integração poderá não ser somente adstrita à utilização de material vegetal, mas ser
apoiada, complementarmente, em opções de revestimentos, cromatismos, e/ou texturas
inertes, quer seja no plano horizontal, quer seja em termos de fachadas;
- plano geral;
- eventuais alçados;
- planos de plantação e/ou sementeira;
- caderno de encargos;
- mapa de medições;
- orçamentação;
- cronograma de implementação;
- plano de manutenção.
- Deverá ser devidamente ponderado, na elaboração do projeto de execução das acessibilidades
da envolvente, que se encontra em fase prévia de estudo pela Câmara Municipal, a manutenção
das duas faixas de circulação nos dois sentidos da Av. do Regimento de Infantaria 13 (antiga EN2),
atendendo aos fortes constrangimentos de tráfego já existentes atualmente em horas de ponta;
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3. Implementar um mecanismo expedito que permita o esclarecimento de dúvidas e o atendimento
de eventuais reclamações das populações. Os registos efetuados no âmbito do mecanismo de
atendimento ao público e o desenvolvimento dado deverão ser mencionados nos relatórios de
monitorização, a enviar no âmbito dos restantes planos de monitorização;
4. Obtenção do parecer do IMT, IP;
5. Obtenção do parecer do Ministério da Defesa Nacional.

2.

Medidas de Minimização

Fase de Construção
1. Prever zonas que facilitem a recarga dos aquíferos e sempre que possível a reposição do solo
original, mesmo que numa outra localização, permitindo assim aumentar as áreas de infiltração;
2. Deverão existir, nas frentes de obra e estaleiro materiais absorventes para utilização em caso de
derrames acidentais de substâncias poluentes, devendo na zona do estaleiro ser prevista uma área
impermeável para instalação e manipulação de combustíveis, óleos ou outras substâncias químicas;
3. A desmatação e decapagem do solo devem, caso seja possível, ser executadas de forma faseada,
limitando-se às áreas estritamente necessárias para execução da obra, minimizando assim
exposição dos solos aos agentes erosivos;
4. Os solos resultantes da escavação deverão, sempre que possível, ser reutilizados na obra;
5. Previamente ao início de cada fase de trabalhos, a área de intervenção deverá ser devidamente
assinalada através de marcas (estacas, por exemplo) com boa visibilidade;
6. Os solos vegetais resultantes da decapagem deverão ser acondicionados em pargas para posterior
utilização nas áreas verdes e arranjos finais do projeto, caso se considere a sua qualidade adequada.
Se sobrarem terras vegetais deverá ser averiguada a possibilidade de as integrar em outras obras
ou na recuperação de pedreiras ou áreas degradadas;
7. Deverá garantir-se um controlo rigoroso da manutenção de veículos e maquinaria, de modo a
evitar derrames acidentais de óleos e combustíveis no solo;
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8. A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de elevada pluviosidade
e devem ser tomadas as devidas precauções para assegurar a estabilidade dos taludes e evitar a
erosão dos solos;
9. Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, estes
devem ser armazenados em locais que evitem a contaminação dos solos e das águas subterrâneas,
por infiltração ou escoamento das águas pluviais, até esses materiais serem encaminhados para
destino final adequado;
10. Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se à recolha de
solo contaminado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu
armazenamento e envio para destino final ou recolha por operador licenciado;
11. Após a conclusão dos trabalhos, deverão ser removidos todos os equipamentos, maquinaria de
apoio, depósitos de materiais, entre outros, das áreas que tenham sido utilizadas como estaleiro
e parques de máquinas. Estes locais deverão ser limpos e o solo revolvido, promovendo a sua
descompactação, restituindo-lhes a sua estrutura e equilíbrio originais;
12. No caso das vias públicas, que servem a área de intervenção, se encontrem sujas com terras
prevenientes da obra, deverá proceder-se à sua lavagem/limpeza com a periodicidade necessária
para assegurar as boas condições de utilização das mesmas pelo público;
13. Previamente à utilização dos explosivos deverão ser informados os residentes mais próximos
sobre os dias e horários dos disparos, bem como tomadas todas as medidas necessárias para
minimizar a sua afetação;
14. Deve ser favorecida, se possível, a utilização de mão-de-obra e de prestações de serviço locais;
15. As obras deverão ser planeadas de modo a minimizar a afluência de veículos pesados nas vias de
comunicação envolventes, em horas de maior congestionamento de tráfego, nomeadamente nas
horas de ponta identificadas no estudo de tráfego (entre as 17.30 e as 19.30). Deverão ser
selecionados os melhores percursos para o transporte de materiais e afluência de veículo pesados,
sendo que o acesso aos locais de depósito de terras deverá ser preferencialmente efetuado
através da variante norte de Vila Real ou outras vias que evitem o atravessamento das áreas
povoadas da cidade, minimizando a afetação das mesmas;
16. Durante a fase de desenvolvimento das obras os locais de acesso ao estaleiro deverão ser
devidamente sinalizados. Deverá ser implementado um sistema de sinalização que informe da
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aproximação da obra. Os acessos às frentes de obra e ao estaleiro deverão estar corretamente
assinalados com indicação de redução de velocidade. As entradas/saídas da obra para vias de
comunicação pública deverão também ser devidamente identificadas;
17. No caso de se verificar a degradação significativa dos pavimentos ou de estruturas construídas, e
que essa degradação seja imputável à circulação dos veículos pesados afetos à obra, deverão os
mesmos ser recuperados, minimizando assim os inconvenientes para os utentes dessas vias;
18. Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que possam
ter sido afetados pelas obras de construção;
19. O empreiteiro geral deverá garantir a triagem, o armazenamento e destino final adequado dos
resíduos produzidos, em função da sua tipologia e grau de perigosidade, devendo a sua gestão em
obra ser orientada por um Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição;
20. Deverá ser assegurado um espaço no estaleiro (Parque de resíduos) para o armazenamento
temporário de resíduos produzidos, devidamente coberto e impermeabilizado. O armazenamento
deverá ser de acordo com a sua tipologia e em conformidade com a legislação em vigor, este
espaço deverá estar devidamente assinalado e organizado, de modo a evitar acidentes;
21. Deverá ser evitado o contacto de resíduos perigosos com resíduos banais. No caso de se verificar
a contaminação de resíduos banais, estes terão como destino final o do material contaminante;
22. A gestão dos subprodutos deve favorecer a reutilização dos materiais, sempre que possível no
local. Os resíduos inertes, por exemplo rochas e outros materiais de escavação, devem ser
sempre que possível integrados nos materiais construtivos;
23. Deverá manter-se um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e respetivos
destinos finais, com base nas guias de acompanhamento de resíduos;
24. Os resíduos produzidos no estaleiro deverão ser, sempre que possível, triados e valorizados,
incluindo os resíduos equiparados a urbanos que poderão ser tratados nos sistemas municipais
de gestão de resíduos, desde que a sua produção não seja muito elevada (superior a 1100L/dia).
Para este efeito deverão existir nas áreas sociais contentores que facilitem a separação adequada;
25. A lavagem de materiais contendo betão deverá ser efetuada em local apropriado e devidamente
assinalado, havendo o cuidado de remover os resíduos de betão e se possível reutilizá-los na obra.
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Fase de Exploração
26. Criação de uma zona impermeabilizada para armazenamento de produtos químicos e/ou óleos e
combustíveis e resíduos;
27. Se possível deverá recorrer-se a mão-de-obra local ou regional promovendo a sua formação
gradual;
28. Sempre que possível recorrer a prestadores de serviço e fornecedores de produtos e atividades
complementares locais e/ou regionais;
29. Favorecer a promoção e comercialização de produtos regionais e atividades locais;
30. Os resíduos domésticos e equiparados deverão ser recolhidos seletivamente nos contentores aí
colocados para o efeito, continuando e reforçando as práticas já atualmente existentes.

3.

Monitorização

Com a proposta de Planos de Monitorização Ambiental (PMA) será dado cumprimento ao estipulado no
regime jurídico de AIA, conforme disposto no DL nº 151-B/2013, de 31 de outubro, com as alterações e
a redação produzidas pelo DL nº 47/2014, de 24 de março.
Com a implementação no terreno do PMA pretende-se, de uma forma sistematizada, continuar a garantir
a recolha de informação sobre a evolução de determinadas variáveis ambientais, consideradas as que maior
importância assumem ao nível de incidência de impactes no projeto em apreço.
A integração e análise das informações recolhidas na monitorização dos diversos parâmetros ambientais
permitirá, futuramente, atingir objetivos que se enquadram no âmbito de uma política de prevenção e
redução dos impactes negativos causados pelo desenvolvimento das diversas atividades do projeto.
Nesse sentido, os objetivos subjacentes à realização do PMA são, por ordem de prioridade e importância,
os seguintes:
– Avaliar e confirmar o impacte da implementação e funcionamento do projeto sobre os parâmetros
monitorizados, tanto em função das previsões efetuadas no EIA, como no cumprimento da legislação em
vigor;
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– Verificar a eficiência das medidas de minimização de impactes adotadas;
– Avaliar a eventual necessidade de aplicação de novas medidas de minimização relativamente a alguns
aspetos ambientais (caso as preconizadas inicialmente não sejam suficientes).
Neste seguimento, impõe-se, para a implementação de uma correta gestão e acompanhamento das
medidas de minimização de impactes preconizadas, uma atitude de gestão integrada em que a qualidade
do ambiente, nas suas diversas componentes, seja objeto de uma análise sistemática em termos de
diagnóstico, planeamento, acompanhamento e fiscalização das medidas adotadas para atingir os objetivos
específicos estipulados.
A gestão ambiental deverá passar pela continuação da aplicação das medidas atrás mencionadas, mas
também deverá contemplar a implementação de medidas adequadas, quando as primeiras não se
manifestarem eficazes.
Ficará a cargo do promotor o registo da informação decorrente das ações de verificação,
acompanhamento e fiscalização dos planos, de modo a constituir um arquivo de informação que estará
disponível para consulta por parte das entidades oficiais que o solicitem.
Os descritores ambientais sobre os quais recairá um plano de monitorização regular e calendarizado, para
a fase de exploração, são os Recursos Hídricos, as Vibrações, as Emissões gasosas da caldeira, os Resíduos
e o Ruído.
Periodicamente, deverá fazer-se a avaliação e o acompanhamento dos efeitos e da eficácia das medidas
preconizadas para a redução e/ou eliminação dos impactes negativos originados, que eventualmente se
venham a verificar no interior e, principalmente, na envolvente do projeto.
Saliente-se desde já que, caso se verifique algum acidente ou reclamação fundamentada sobre algum fator
de perturbação ambiental eventualmente induzido pela atividade de exploração, deverão de imediato ser
desencadeadas as ações de monitorização extraordinárias que se justifiquem, como forma de avaliar a
extensão e/ou provimento de tais factos.
A revisão dos Planos de Monitorização deverá ocorrer com periodicidade trienal, sem prejuízo de serem
revistos sempre que se justifique.
Os relatórios de monitorização deverão ser remetidos para a Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Norte para apreciação.
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Recursos Hídricos
Face aos impactes identificados, o estudo propõe que seja implementado um plano de monitorização para
os recursos hídricos subterrâneos, durante as fases de construção e exploração, com o qual se concorda.
Este plano consiste na monitorização qualitativa de duas captações subterrâneas, uma dentro da área em
estudo, correspondente ao furo existente, e outra fora da área em estudo, num furo existente a sudeste
identificado com o número “4”.
Na fase de construção, as campanhas devem ser semestrais, a realizar aproximadamente em meados dos
meses de março e setembro, mantendo-se assim na fase de exploração, durante os 2 primeiros anos,
altura em que será avaliada a necessidade de continuidade deste plano de monitorização.

Vibrações
Deve ser apresentado o respetivo plano de monitorização para implementação caso haja a necessidade
de utilização de explosivos.

Emissões gasosas
O aquecimento da futura área do Conjunto Comercial Continente de Vila Real será fornecido pela caldeira
existente que está associada ao atual espaço comercial. As emissões atmosféricas associadas àquela fonte
fixa estão a ser monitorizadas uma vez de três em três anos de acordo com o previsto no n.º 4 do artigo
19.º do Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de abril. O gás propano é utilizado como combustível para
alimentação da caldeira que tem presentes no seu efluente gasoso Partículas (PTS), Monóxido de Carbono
(CO), Óxidos de Azoto (NOx), Dióxido de Enxofre (SO2), Compostos Orgânicos Voláteis (COV) e
Sulfureto de Hidrogénio (H2S). Em termos de frequência de amostragem e de acordo com o regime de
monitorização atrás mencionado deverá ser cumprido o regime de monitorização atualmente em vigor.
Os valores limite de emissão (VLE) devem continuar a dar cumprimento à legislação em vigor,
nomeadamente, a Portaria n.º 286/93, de 12 de Março, e Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de abril.
Relativamente à comunicação dos resultados, os mesmos devem ser remetidos à CCDR-Norte, de acordo
com o estipulado no artigo 23.º do mesmo diploma.
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Resíduos
A monitorização dos resíduos tem como objetivos primordiais, a prevenção de potenciais impactes ao
nível de derrames e contaminação do solo, bem como o cumprimento da legislação em vigor.
Deverá ser verificada diariamente a triagem e as condições de armazenamento temporário,
designadamente o estado dos contentores e bacias de retenção, de modo a detetar e corrigir situações
de inconformidades e evitar possíveis contaminações.
• Método de amostragem
A monitorização de resíduos deverá passar pela verificação dos seguintes parâmetros:
- Verificação de eventuais acidentes como derrames e contaminação dos solos;
- Correção do eventual acidente;
- Controlo e manutenção dos locais de armazenamento de resíduos e recolha seletiva dos resíduos por
operadores devidamente licenciados para o efeito;
- Verificação e controlo dos locais de manutenção de equipamentos/viaturas;
- Documentação de todas as guias de acompanhamento de resíduos;
- Preenchimento anual do Mapa Integrado de Registo de Resíduos (MIRR), através da plataforma eletrónica
SILIAMB;
- Para a monitorização dos resíduos, a empresa, deverá manter atualizado um registo mensal da quantidade
e tipo de resíduos produzidos, armazenados, transportados, valorizados ou eliminados, bem como o
respetivo local de origem e destino, com a identificação da operação efetuada;
- O registo deverá ser avaliado anualmente, de forma a avaliar a necessidade de implementação de medidas
adicionais às existentes, no sentido de minimizar eventuais impactes ambientais detetados.
Deverá existir um responsável pelo acompanhamento no terreno do plano de monitorização de resíduos.
• Frequência de duração da amostragem
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A monitorização devera ser um procedimento constante e diário, devendo ser verificadas as condições
numa base semanal, com a verificação do estado de manutenção dos locais de armazenamento, dos
contentores, etc., intervindo em função da análise efetuada através das operações de manutenção
necessárias.
Ao abrigo da legislação em vigor, a empresa está obrigada anualmente a comunicar os dados da produção
e gestão dos seus resíduos, através do preenchimento anual do Mapa Integrado de Registo de Resíduos
(MIRR), através da plataforma eletrónica SILIAMB, pelo que não se justifica a necessidade de reporte dos
dados deste descritor.

Ruído
Deverá ser apresentada uma campanha de monitorização do ambiente sonoro um ano após a entrada em
funcionamento da ampliação do edifício existente e da reestruturação do espaço exterior, do parque de
estacionamento e dos acessos rodoviários da zona do Conjunto Comercial Continente de Vila Real,
independentemente do Plano de Gestão Ambiental que o proponente pretenda implementar.
E caso se verifique o cumprimento dos requisitos estipulados no Regulamente Geral do Ruído (RGR),
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, nomeadamente quanto ao critério de
incomodidade e quanto aos valores limite de exposição, a periodicidade da campanha de monitorização
poderá ter uma periodicidade quinquenal, de modo a controlar e acompanhar a evolução dos valores de
emissão do ruído ambiente, exceto se se verificar uma alteração no processo de funcionamento ou sempre
que surjam reclamações.
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